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»comme il faut» i a lminndighet og hva som ro-
rer seg i samler-jeger forskningen i S0r-Skandi-
navia og Nordvesteuropa i saerddeshet 

I Troms0 finnes det et bra, gjensidig stimu-
lerende og respekterende arkeologmilj0, her-
iblandt noen av Nordens tyngste teoretikere. 
Her er det skikkdig romslighet og takhoyde. 
Personlig foler jeg dette milj0et veldig inspire-
rende. Dialog er en vesentlig ting i et sådant 

milj0. Selv tror jeg på dialogen. Stig Welinder 
har ikkewVx dialogen og hans fremferd i denne 
saken i 0vrig kunne gjerne ha vaert annerledes. 
Hvis Stig Welinder virkdig 0nsker å fremme 
sine rent faglige synspunkter må det nok en an
nen pedagogikk til. 

H. P. Blankholm 
Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsö 

Dendrokronologin och Gotlands kyrkor 

Dendrokronologin (årsringsdatering) är inte 
någon ny metod för att datera byggnader eller 
andra byggnadsverk av trä. Den var i bruk re
dan vid sekelskiftet i Nordamerika, men slog 
igenom i Europa först på 1940-talet Nu tilläm
pas metoden i ett stort antal länder. I vårt land 
finns nu årsringskronologier på ek och tall av 
ca 1 500 års längd. Det har inneburit att dend
rokronologin fått en allt större betydelse vid 
dateringen av äldre byggnader; eftersom skrift
liga källor i stort sett saknas från förhistorisk 
tid och tidig medeltid är denna dateringsme
tod av mycket stort värde. 

På Gotland har vi länge väntat på de dend
rokronologiska dateringar, som skulle hjälpa 
oss att tidsfästa de många bevarade medeltida 
byggnaderna i Visby och på landsbygden, 
främst här kyrkorna. Hittills har kyrkobyggna
derna med stenskulptur, kalkmålningar, glas
målningar och inventarier daterats på stilhis
toriska grunder. Vi har visserligen haft några 
invigningsår att stödja oss på, men dessa är allt
för få och heller inte helt säkra eftersom det 
kan vara svårt att fastställa vilken etapp i kyr
kans byggnadshistoria som invigningsåret av
ser. 

Johnny Roosval, Gotlandskyrkornas store ut-
forskare, lämnade redan 1911 i sin bok Die Kir
chen Gotlands en väl genomtänkt kronologi för 
kyrkorna och denna har vi sentida efterföljare 
i stort sett kunnat följa. Men det har känts 
mycket angeläget att med dendrokronologins 

hjälp få exaktare besked om kyrkornas till
komsthistoria. 

Den bok som här anmäls, Dated wood from 
Golland and the diocese of Skara, förlaget Hikuin 
1995, författad av lektor Alf Bråthen, har alltså 
länge emotsetts med stor förväntan. Nu äntli
gen skulle vi inte längre behöva tveka om de 
gotländska kyrkornas datering. Fler än ett tu
sen prover har tagits i kyrkornas takstolar, i bjäl
kar i tornen och i kvarlämnat ställningsvirke 
från byggnadstiden. Trots de många proven, 
har Bråthen insett att det gotländska materialet 
är svårt att datera dendrokronologiskt eftersom 
träden har olikartad tillväxt, vilket beror på 
markens beskaffenhet, närheten till andra träd, 
deras olika utsatthet för väder och vind etc. 
Dessa reservationer är uppenbarligen berätti
gade, vilket man snart inser när man tar del av 
översikten av de dateringar som nu erhållits. 

Bråthen inleder sin översikt med tornen. 
Här finner man till sin häpnad att de romanska 
tornen i Hörsne, När och Norrlanda dateras 
till gotisk tid: Hörsne 1289, När 1301 och Norr
landa 1324. Dessa tornbyggnader har alla tidi
gare förts till 1200-talets förra hälft. Norrlan
datornet har t.ex. tidigare på goda grunder da
terats till 1200-talets början, alltså 100 år 
tidigare än vad Bråthen anger. I dessa fall kan 
det naturligtvis inte vara fråga om trädens olika 
tillväxt eller dylikt. Det virke som givit date
ringen 1324 för Norrlandatornet , har troligen 
lagts in i den översta delen av tornmuren när 
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tornspiran tillkom, kanske då det gotiska lång
huset uppfördes på 1300-talet Det kan alltså 
inte datera hela tornkroppen. Liknande kan 
förhållandet vara i Hörsne och När. Dessa up
penbara feldateringar visar hur nödvändigt det 
är med ett nära samarbete mellan arkitekt, 
byggnadshistoriker och dendrokronolog. Och 
detta både när det virke utväljs, som bör kunna 
datera byggnaden eller byggnadsdelen och vid 
analysen av det prov som tagits. 

Nästa byggnadsdel, som blir föremål för da
teringar i Bråthens översikt, är kyrkornas lång
hus, själva kyrkorummet. Här ges flera mycket 
märkliga dateringar. De två »kontragotiska» 
långhusen i Grötlingbo och Väte, som båda ti
digare daterats till 1300-talets mitt eller senare 
och förts till »Egypticusverkstaden», får här 
mycket tidiga dateringar, Grötlingbo 1140 och 
Väte 1253. I båda dessa fall måste provtag
ningen ha gjorts i återanvänt material, vilket 
mycket lätt hade kunnat konstateras vid sam
arbete med en byggnadshistoriker. 

Långhuset i Gärda har en helt bevarad r o 
mansk takstol med en ovanlig utformning. Ef
tersom Gärda kyrka tillsammans med Källunge 
räknas till de först tillkomna stenkyrkorna på 
Gotland är det naturligtvis av stort intresse att 
få ett någorlunda säkert byggnadsdatum för 
dessa kyrkor. Takstolen i Gärda har förmodats 
kunna ge detta. Byggnadshistoriskt har de båda 
kyrkorna daterats till 1100-talets mitt, då man 
ansett att kyrkor av sten började uppföras på 
Gotland. För några år sedan fick vi muntligen 
en preliminär dendrokronologisk datering av 
takstolen i Gärda: omkr. 1140. Nu får vi i Bråt
hens översikt ett nytt datum för de träd som 
fälldes till takstolen: 1116, alltså en skillnad på 
35 år. 

Bråthen har en lång utläggning om denna 
datering, troligen beroende på att han insett 
att den är särskilt viktig. Han summerar sina 
analyser på följande sätt; Långhuset i Gärda da
teras genom bindbjälke (nr 44) och taksparre 
(nr 26) där den yttersta årsringen närmast bar
ken är daterad till 1116. Ekspånen som täcker 
taket tillverkades omkr. 8 år senare under pe
rioden 1120-1128. 

Takstolen i Gärda skulle alltså ha stått utan 
täckning i ca 8 år, vilket i sig är en orimlighet. 

Man var av naturliga skäl mycket angelägen om 
att skydda de nyuppförda murarna så snart som 
möjligt och bör därför senast inför vintersä
songen lagt på bördning och taktäckning. Det 
är en praxis som fortfarande följs och som fun
nits så länge hus har byggts. Möjligen kan man 
tänka sig att taket provisoriskt täckts med falor 
eller annat taktäckningsmaterial, men detta 
kan enbar t bli förmodanden och gissningar. 
Bråthen antar att långhuset i Gärda stod fär
digt med tak omkr. 1130, men att murarna var 
uppförda redan 1116. 

Ofta använder Bråthen endast ett prov för 
dateringen av en byggnad eller en byggnads
del, något som han själv betecknar som vansk
ligt Detta leder i flera fall till uppenbart felak
tiga dateringar. 

Hörsne kyrkas långhus har fått den d e n d r o 
kronologiska dateringen 1306 och Bråthen 
skriver: »Dateringen kan vara av intresse för 
tidsfästningen också av långhusportalerna, ef
tersom dessa tycks ha kommit på plats samti
digt med uppförandet av södra långhusmuren. 
Det skall medges att vi inte vet när koret upp
fördes, men det finns orsak att förmoda att pla
nerandet av koret och långhuset med sydportal 
har företagits utan avbrott.» (S. 75; övers. fr. 
eng. av E. L.) 

Långhusportalen i Hörsne hör till Egypti-
cusverkstadens arbeten och i min bok om verk
staden från 1975, Gotländsk stenskulptur från go
tiken, skriver jag: »Endast södra långhusporta
len med dess skulpturdetaljer kan tillskrivas 
stenhuggarverkstaden. Den är infogad i ett 
långhus som synes ha uppförts omkr. 1300, 
medan koret är från 1200-talet [...] Det före
faller som om kyrkan har moderniserats vid 
1300-talets mitt, varvid man infogade den söd
ra långhusportalen samt korets östra fönster 
med dess glasmålningar.» (S. 274) 

Det stora gotiska koret i Lau har fått en an
märkningsvärt tidig datering: 1255. I Sveriges 
Kyrkors bok om Lau dateras koret till tiden 
omkr. 1300 och tillskrivs där »Ronensis», som 
också anses ha varit verksam i Rone (därav 
namnet) och När. I detta fall menar Bråthen 
alt de båda stora gotiska portalerna på norra 
och södra sidan har infogats i efterhand. Han 
hänvisar till en uppsats av Gunnar Redelius, 
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som med rätta påpekat att de gotländska kyr
koportalerna ej alltid är samtidiga med de mu
rar de infogats i (jfr ovan om Hörsne). Här i 
Lau finns det dock inte någon som helst an
ledning att datera portalerna senare än mur
verket. Valvkonsoler och kolonnkapitäl i inte
riören har samma stiliserade växtornamentik 
som portalernas kapitälband. Alltså är årtalet 
1255 omöjligt tidigt för koret i Lau. Provtag
ningen har gjorts i ett ställningvirke, som troli
gen användes redan då långhuset byggdes 
minst 50 år tidigare. 

De gotländska kyrkorna har varit föremål 
för provtagningar av en annan d e n d r o k r o n o 
log, Thomas Bartholin, då verksam för Riksan
tikvarieämbetets räkning i Lund, nu i Köpen
hamn. Den stora valvställningen från 1300-talet 
i Lärbro kyrkas torn med en stor mängd datt-r-
bart virke, bl.a. flera trädstammar med bevarad 
bark, har av naturliga skäl varit av stort intresse 
för de båda dendrokronologerna. För några år 
sedan kom Bartholins resultat. De träd som in
gick i den stora valvställningen hade fällts mel
lan åren 1339 och 1341. Tornet i Lärbro bör 
alltså ha stått färdigt strax efter 1341. Bråthen 
anger fällningsåret för tre av t rädstammarna 
som ingår i valvställningen till 1331. En tids
skillnad på 10 år när det gäller en byggnad från 
medeltiden kan väl inte anses vara särskilt an
märkningsvärd. Men dendrokronologin är en 
»årsexakt metod», som på året när (t.o.m. års
tiden) skall ange när trädet fälldes. Här i Lär
bro har uppenbarligen prover tagits i samma 
virke vilket naturligtvis borde innebära att man 
vid analysen får samma fällningsår. 

Samma är förhållandet vid dateringen av 
Burs kyrkas kor. Bartholin har lämnat årtalet 
1318. Bråthen har två fällningsår härifrån, det 
ena 1292, det andra 1297. I hans översikt får 
koret årtalet 1292. Här blir således tidsskillna
den 26 år för de båda dendrokronologerna . 
Tilläggas bör dock att Bråthen på annan plats i 
boken skriver att dateringen av koret i Burs ej 
är slutförd. 

Eftersom vi här har behandlat dateringar av 
1300-talets mest betydande byggnadshytta den 
s.k. Egypticusverkstaden, dit koret i Burs och 
tornet i Lärbro räknas, kan det vara på sin plats 
att diskutera ytterligare några dateringar inom 

gruppen . Lye kyrkas kor med dess glasmål
ningar (Nordens största bevarade medeltida 
glasmålningssvit) får av Bråthen dateringen 
1346. Han stöder sig på tre prover hämtade 
från korets takstol. Går man till min bok från 
1975 finner man i stort sett samma datering: ca 
1345 - ca 1360 (s. 258). Denna datering bygger 
helt på konsthistoriska grunder. Glasmålning
arna, som anses vara insatta så snart som möj
ligt efter murarnas uppförande för att skydda 
mot väder och vind, har av Aron Andersson da
terats till 1300-talets andra fjärdedel. Det före
faller alltså som om den dendrokronologiska 
dateringen av Lye kyrkas kor överensstämmer 
med de dateringar konsthistorikerna nått på 
helt andra vägar. 

Man blir därför förvånad, för att inte säga 
förbluffad, när två andra kyrkor inom gruppen, 
Rone kyrkas höga torn och koret i Hablingbo 
av Bråthen dateras till 1313 respektive 1310. 
Hablingbo kor och långhus har av samtliga 
konsthistoriker som sysslat med Gotlands kyr
kokonst ansetts höra till den sista fasen i verk
stadens arbeten. De bör alltså ha tillkommit ef
ter 1350. Glasmålningarna från Hablingbo kor
fönster (nu i museer) dateras av Aron 
Andersson till 1370-talet, vilket föranlett mig 
att förlägga slutpunkten för Egypticusverksta-
dens arbeten till omkring 1380. 

Det vore mycket sensationellt om man av 
dendrokronologiska skäl måste datera om verk
stadens arbeten helt och hållet. Koret i Lye 
skulle vara ca 40 år äldre än koret och långhu
set i Hablingbo ined dess väldiga portaler. Nå, 
Grötlingbo långhus då? Det har j u också an
setts höra till de senast tillkomna medeltida kyr
korna på Gotland. Jo det har (uppenbarligen 
av misstag, se ovan), fått årtalet 1140. Det bör 
vara samtidigt med Hablingbo, vilket också här 
glasmålningarna tyder på. De dateras av Aron 
Andersson till 1300-talets tredje fjärdedel. 

Boken är, som framgått, skriven på engelska 
och vänder sig alltså till en internationell läse
krets, vilket gör osäkerheten i dateringarna än 
allvarligare. Man kan inte begära att forskare, 
som ej är förtrogna med de gotländska kyrkor
nas byggnadshistoria skall kunna värja sig för 
dessa nya dateringar, som av bokens författare 
anses säkra. 
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Vi som arbetar med Gotlandskyrkorna hop- ves. Dendrokronologin är rätt använd den säk-
pas innerligt att detta går att rätta till. Alf Bråt- raste och mest exakta dateringsmetoden vi idag 
hen har under många år lagt ner ett stort, oe- har tillgång till. Förtroendet för den vill vi inte 
gennyttigt arbete på detta dateringsprojekt. mista. 
Det vore mycket olyckligt om detta varit förgå- Erland Lagerlöf 
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