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not be made clear by referring to one 
example only, and thus one feels rather 
dubious about his account. Gabrielsson's 
thesis, on the other hand, is in quite an
other, and more convincing, way accessible 
to the reader. 

To a greater extent than the latter. Alm
gren has tried to point to the "curvature" 
as a factor determining style and age, but 
undoubtedly Gabrielsson is more success-
ful in this respect in referring to the 
"forms of composition". 

In his section on the Late Roman ruler 

and compass style, Gabrielsson attempts to 
fix it in time by proving that it is a mani
festation of the Roman spirit generally. 
Roman architecture, Roman law, Roman 
organization, etc. — One would have 
wishecl that many more such "dating" fac
tors, i.e. more of the living environment 
against which art stånds out, would have 
been given in the two works dealt with 
here. 

The present author ventures to give a 
supplementary picture on this point. 

Kritikk av kritikken 

Kritikk av kritikken skal innen de dannete 
kretser av vitenskapen ikke vaere comme il 
faut. Denne maxime har jeg alltid hatt 
vanskelig for å förstå. Er det noe som kan 
bi inge vitenskapen videre, så er det disku-
sjon - forutsatt at den föres på et faglig 
forsvarlig nivå. Når det i en recension gis 
uttrykk for faglig uenighet med den för
faller hvis verk recenseres, kan det neppe 
vaere til skade för forskningen at forfatte
ren, i dette tilfelle undertegnete, tar til 
gjenmaele. Dette så meget mer som recen
sionen er förfallet av en anerkjent försker 
som Aron Andersson. 

Det saken gjelder er dennes recension av 
undertegnedes bok Norske Stavkirker, 
Dekor og utstyr (Oslo 1973) som er trykt i 
Fornvännen hefte 1, 1975, s. 45-46. 

Först et par ord om publiseringsmeto-
dikk. Aron Andersson finner min bok vel 
illustrert, pen og lettlest, «i bästa mening 
populär», men den er «monologisk» i den 
forstand at den »aktuella forskningen» 
omkring stavkirkenes problem alt for lite 
kommer til orde: En uforberedt lekmann 

kunne komme i skade lör å tro at de nor
ske stavkirkenes historie nå er utredet og 
klar. 

Recensören burde her ha påvist hvilken 
«aktuell forskning» som ikke er tätt stilling 
til i min bok, positiv eller negativ. Alle navn 
er i disse tilfelle nevnt, med tilbörlige hen-
visninger i noter og bibliografi, og de res
pektive teorier er dröftet. Jeg ser da bort 
fra eventuelle forfattere som i mer popu-
laere fremstillinger ikke har bragt noe nytt, 
bare basert sine idéer på tidligere aksepter-
te dogmer. I disse tilfelle er det kilden for 
dogmene som er av intresse for forsk
ningen. 

Så til det faglige i Anderssons recension: 

1. Dateringsspersmålet 

Aron Andersson beklager at mine krono
logiske fikseringer er så «osäkra och fly
tande». «En omsorgsfull examinering av 
den norska stavkyrkoornamentikens egen
art och förutsättningar - förstudier saknas 
inte - (hvilke?) borde ge ytterst intres
santa resultat som kunde läggas till grund 
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för mer preciserade dateringar av de en
skilda monumenten och deras inordning i 
bestämda utvecklingskedjor.» 

Akkurat når det gjelder det aller siste, 
mente jeg dette skulle vaere nokså tydelig 
gjort rede for å min bok. Men når date-
ringene er gjort noe flytende, er dette så-
visst med velberådd hu. Burde vi ikke nå 
snart komme bort fra denne tendens til ä 
datere middelalderobjekter på 1 O-året, 
det vaere seg runestener, stavkirkeportaler, 
antemensaler eller skulptur. Det kan ikke 
bli annet enn en lek med tall. Det essen-
sielle for forskningen må vaere å söke ut-
redet når fenomenene förste gäng opp-
trer, og hvordan stiltendensene spres, böl
der seg, eventuell blander seg med nye. 

For Andersson er min datering av 
drage-rankeportalens förste opptreden 
til omkring 1200 en anakronisme. «The 
Byzantine flower» som er så karakteristisk 
for disse, opptrer etter hans mening i stav
kil keportalene med «all sannolikhet» ved 
midten av 1100-tallet, da motivet er i sin 
fulle prakt i den engelske kunsten, i skulp
tur, maleri og gullsmedkunst. (I miniatyr-
maleriet adskillig för!) Hva grunner 
Andersson denne formodete datering på? 
På Anders Bugges gamle datering av 
Borgund stavkirke til 1150? Eller på runo
logen Magnus Olsens tilsvarende datering 
av en av de 30 runeinnskrifter i Borgund 
som han ser som en innvielsesinnskrift? 
En av de innskrifter som av meg med lett 
hand »nonchaleras». Ja, det siste gjör seg 
såvisst, og med god grunn. Den angjel-
dende innskrift står i fremspringet i vestre 
svalgång. Borgund kirke har opprinnelig 
ikke hatt svalgång. Så fikk den sval. Denne 
er igjen utskiftet i middelalderen med den 
nåvaerende sval, som altså er sval nr. 2. 
Innskriften kan tidligst vaere fra slutten av 
1200-tallet, om den ikke står på en sekun-
daert anvendt planke, noe intet tyder på. 
I allefall: Borgund kirke og dens portal er 
dateringsmessig fullstendig «fri pä marke-
det». (Det er absolutt ingen ting som tyder 
på at portalen ikke er samtidig med kir
ken.) Sie transit et av de tidligere date-
ringsdogmer. Dette bare som et av de 

mange ekscmpler på hvorledes kildekri-
tikken tidligere har sviktet. 

Enhver datering må om mulig sökes 
underbygget ved krysspeiling. En stilana-
lyse, om aldri så eksakt, er ikke nok. Det er 
ikke nok å datere på «the Byzantine 
tlower» alene. Historien i bredest mulig 
förstånd må trekkes inn, rikshistorie såvel 
som lokalhistorie, ökonomisk historie såvel 
som sosial, bygningshistorie og stilhistorie. 
Viktig över hele linjen er kildekritikken. 
Hva vet vi? Hvor står vi? Der hvor vi ikke 
vet, må tanken tre til, kall det gjerne gjet-
ning. Så gjelder det bare å gjette mest 
sannsynlig. 

2. Slilproblemer 
Aron Andersson avviser min henvisning til 
den betydning Winchesterskolens manu-
skriptmaleri har hatt for utbredelsen av 
«the Byzantine flower», idet han peker på 
denne skolens datering til 1000-tallet, 
«och vars klassicerande akantus haft en viss 
betydelse i missionstidens nordiska konst». 
Tenker han med det siste på Brondsteds 
gamle teori om denne skolens angivelige 
betydning for Ringeriksstilens vegetabilske 
elementer, så er dette en ide som er forlatt 
av flere senere forskere på området, etter 
at jeg allerede i mitt Äkantus-verk fra 
1950 hadde trukket frem den ottonske 
manuskriptkunstens betydning for Ringe
riksstilens vegetabilske innslag. Når det 
gjelder stavkirkeportalenes Akantusblom-
ster, så er det åpenbart at disse har intim 
förbindelse med flere av de manuskript-
skoler som fulgte i Winchesterskolens spor. 
Det er dette jeg har hevdet i min bok. At 
Winchesterskolens vegetabilske Stilformer 
lever videre i dette senere manuskript-
maleri, er det vel ingen som vil motsi, og 
herfra er veien til stavkirkeportalene ikke 
läng. Det bör ellers minnes om det gene-
relle fenomen at manuskriptkunstens stil-
motiver i tid svaert ofte ligger godt föran 
bruken av tilsvarende motiver i monumen-
talkunsten. 

Også når det gjelder Urnesstilens opp-
rinnelse, avviker Anderssons mening fra 
min; «Det torde knappast längre på allvar 

Fornvännen 7(1 



Debatt 247 

kunna ifrågasättas att stilen har insulärt 
ursprung.» Jo, det kan det så visst! Ikke et 
eneste av de få ekscmpler på såkalt »Ur
nesstil» som er kjent fra England eller Ir
land, kan tilnaermelsesvis sammenstilles 
med den norske Urnesstilen eller de tusen-
talls svenske runestener i denne stil. 
Urnesstilen er som Andersson selv sier, et 
interskandinavisk fenomen, og at den har 
sin opprinnelse i Skandinavia, viser dens 
umiddelbare f ormset ninger i Ringerikssti
len. At det ikke finnes noen »möjlighet att 
följa en evolution mot en fullt utvecklad 
Urnesstil i det svenska runstensmaterialet» 
er en underlig påstand fra en svensk for-
sker, ikke minst etter at han selv omtaler 
Urnesstilen som et «interskandinaviskt 
fenomen». Övergången fra Ringeriksstil 
til Urnesstil, bl. a. på runestenene, er nylig 
påpekt av en norsk forsker i et större ar
beide över Ringeriksstilen, samtidig som 
hun på en overbevisende mate klargjör at 
også Ringeriksstilen er av nordisk opphav, 
delvis med innslag av vegetabilske motiver 
inspirert av ottonsk bokmaleri. 

Like vanskelig er det å fölge Andersson 
når han vil hente förbiidet for Urnespor-
talens nökkelhullfasong fra Spanias mau-
riske portaler. Hesteskobuen kunne vaert 
maurisk, det er så, men den var vel ikke 
helt ukjent andre steder heller. Hvor i 

Spania vil man for övrig finne n0kkelhull-
förmete portaler med utadskrånende side-
vanger fra slutten av 1000-tallet? Eller for 
den saks skyld senere også. Tanker kan fly 
så vidt, av og til flyr de for långt. 

3. Trearkitektur for Urnes 
Andersson kommer i sin recension også 
inn på dette emne og ytrer en viss tvil om 
denne har vaert så primitiv som jeg hevder. 
På dette område har vi heldigvis 100-talls 
av utgravninger å stötte oss til, såvel av 
kirker som profanhus, kongsseter og byer. 
Men diskusjonen om dette får stå hen til 
neste bind av mitt stavkirkeverk föreligger 
om ikke lenge. Her vil disse problemer bli 
tätt opp i sin fulle bredde i förbindelse med 
stavkirkenes bygningshistoriske forutset-
ninger og utvikling, og her vil også date-
ringsproblemene bli tätt opp igjen, nå 
under bygningshistorisk synsvinkel. Först 
når dette arbeid föreligger, v il man for äl
vor kunne diskutere også portaldekorens 
datering. 

Jeg håper med dette at diskusjonen om 
de nordiske stavkirker må fortsette. Hen-
sikten med min bok har ikke vaert å stoppe, 
men å vekke til diskusjon, rive emnet ut av 
den dogmedvale det lenge har hvilt i. 

Roar Hauglid 

Genmäle 

Läsningen av detta inlägg har tyvärr icke 
givit anledning att ändra den uppfattning 
om Hauglids arbete som framförts i ovan 
citerade recension. Blott etl par förtydli-
ganden må vara på sin plats. 

Peter Ankers stimulerande, internatio
nellt erkända verk om stavkyrkorna finns 
över huvud taget icke nämnt i Hauglids 
bok, ej ens i litteraturförteckningen, och 
nog borde Martin Blindheims uppslagsrika 
undersökning av dekorativ romansk skulp
tur i Norge med dess många försök till 
stilistisk härledning och datering varit för
tjänt av helt annat beaktande än vad som 

nu är fallet, framför allt då Hauglids arbe
te uttryckligen avser de norska stavkyrkoi -
nas »Dekor og Utstyr». 

Nej, en datering av enskilda monument 
på 10 år när har aldrig föresvävat mig, 
men väl en placering av de mest betydande 
kyrkorna i rätt halvsekel och fastare inbör
des gruppering av materialet. 

Det är märkligt, att Hauglid inte tycks 
vilja dra en gräns mellan den s. k. Winches-
terskolans akantus på 1000-talet och den 
nya, bysantinskt inspirerade ornamentik, 
som sprids i England under 1100-talet i 
sten- och elfenbensskulptur, i brons- och 
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guldsmedsarbete, i mural- och bokmåleri 
som i praktfulla manuskript från Bury St, 
Edmunds, St. Albans, Canterbury och St, 
Swithuns i Winchester. Ingen har väl ännu 
kommit på tanken att rubricera dessa ma
nuskript som »Winchesterskola». 

Urnesstilen är visserligen interskandina-
visk, men förnekandet av dess insulära 
bakgrund påminner oroväckande om lik
nelsen med ägget som skulle lära hönan 
värpa. Ingenstädes är stilens insulära kraft 
och puls så förnimbar som just i Urnes. 

Den uppåt skrånande portalen är en 
välkänd form i tidig skandinavisk stenarki
tektur och brukar tolkas som anglosach
sisk! inspirerad. — Tanken må väl flyga 
hur långt eller kort den vill, så länge den 
bara flyger rätt. Vilket förefaller rimligast: 
att hästskoportalen i Urnes inspirerats av 
besläktade portalformer i samtida morisk 
arkitektur eller att den imiterar den 300 år 
äldre silhuetten på gotländska grav- eller 
minnesstenar. 

Aron Andersson 

Kan man lita på Cxi-dateringar återgivna i den 
arkeologiska litteraturen? 

Med anledning av Stig Welinders och Carl 
Gullbergs debattinlägg kring den västsven
ska mesolitiska kronologien {fornvännen, 
Årg. 69, 147-164, 1974) skulle jag vilja 
göra några kommentarer rörande C14-
dateringar. 

Welinder varnade för sammanställning
ar av resultat baserade på de båda halve
ringstiderna. Tyvärr har många arkeolo
ger och geologer publicerat resultat och 
uppgivit att de beräknats med en halve
ringstid ehuru de beräknats med den 
andra. Exempel kan också ges på att resul
tat redan tidigare blandats. Även annan 
felaktig behandling av C14-dateringar kan 
återfinnas i många skrifter. Det är speciellt 
olyckligt när dessa avhandlingar sedan an
vändes för sammanställningar för upprät
tande av olika kronologier. 

Welinder har i den aktuella debatten (s. 
148) skrivit: »Frågan är om inte radiome
triska träkolsdateringar av grundvatten-
genomströmmade lager på mesolitiska bo

platser överhuvudtaget borde undvikas.» 
Detta torde vara en något förhastad slut
sats, eftersom man genom lämplig förbe
handling kan borttaga humussyra, som 
trängt ner till provet. Redan i början av 
1950-talet introducerade de Vries en för
behandling med NaOH för detta ändamål 
och den användes ganska allmänt och helt 
rutinmässigt i Uppsala och många andra 
laboratorier. Ett fullständigt borttagande 
av föroreningarna kan fordra mycket arbe
te men är inte heller nödvändigt för så 
unga prov som de svenska mesolitiska pro
ven. Någon procents förorening av dessa 
med materia som är några hundra år yng
re har mycket liten betydelse under det att 
prov som är oändligt gamla, ur C14-syn-
punkt, genom en liten förorening med en 
ålder på några tusen år kan dateras till en 
ändlig ålder. Jag ämnar ge exempel i sam
band med diskussionen av proven från 
Bua Västergård. Givetvis kan man inte 
med NaOH separera bort främmande kol-
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