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IARBRO KIRKE 
De dendrokronologiske undersogelser af Lärbro 
kirke er her medtaget for at vise de muligheder til at 
belyse et kirkebyggeris udvikling, som en dendro
kronologisk analyse kan give. 

I arbejdet med opbygningen af en dendrokrono
logisk grundkurve for fyr på Gotland er, foruden ca 
200 prover fra levende traeer rundt om på oen, mere 
end 500 prover fra kirker og andre bygninger blevet 
undersogte. Grundkurven er nu fuldt udbygget til
bage til 1124 og har vist sig at have läng geografisk 
raekkevidde, idet den benyttes til dateringer i det 
nordlige Polen og har således vaeret til uvurderlig 
hjaelp ved opbygningen af grundkurven for dette 
område. Alle anvendelige prover er udnyttet i grund-
kurveopbygningen og arbejdet er for så vidt faerdigt, 
når det gaelder den oprindelige målsaetning. For ti
den bearbejdes proverne yderligere for at få de un
dersogte objekter daterede. Det sker ved en detaille-
ret gennemgang af hver enkelt prove, uanset om den 
er benyttet til grundkurven eller ej. Som et eksempel 
på de resultater, som herved fremkommer, skal her 
naevnes resultaterne fra Lärbro kirke. 67 boreprover 
er udtaget i kirkens tårn, skib og kor. j\rkitekturhis-
torisk er tårnet interessant, blandt andet fordi det 
oprindelige byggestillads er bevaret överst i tårnet. 

Undersogdsen har givet folgende resultater: 
TÅRNET: A. Nedre bjaelkelag: Tommeret faeldet 

i vinterhalvårene 1339-1340 og 1340-1341. B. 0vre 
bjaelkelag: Tommeret faeldet i vinterhalvåret 
1340-1341. C. »Bjaelkeroset» över övre bjaelkelag: 
Tommeret faeldet i vinterhalvåret 1341-1342. D. Stil-
lads for överste hvaelving, stående pä »rosetten«: 
Tommeret faeldet i vinterhalvårene 1339-1340 og 
1340-1341. E. Nedre bjaelkelag i ny tårnhat: Tom
meret faeldet i vinterhalvåret 1872-1873. 

SKIBET: Bjaelker: Tommeret faeldet i vinterhalv
året 1722-1723. 

KORET: Sammenblanding af tömmer faeldet 1) 
Vinterhalvåret 1458-1459, 2) Vinterhalvåret 1459-
1460, 3) Ca 1488, 4) Ca 1692 og 5) Vinterhalvåret 
1838-1839. 

Byggestilladset synes således at kunne have vaeret 
anvendt fra tårnbyggeriets start, senest 1340 og sidste 
gäng, tidligst 1342, til understotning af överste hvael
ving i tårnet, hvorfra man ikke har fundet behov for 
at fjerne det. 

Thomas Bartholin 
Nationalmuseet/NNU 

Ny Vestergade 11, DK 1471 Köbenhavn K 

Problemen med 14 C-datering av kalkbruk 

Christian Loven skrev en skarpögd anmälan 
{Fornvännen 1997) om första volymen i serien 
Ålands kyrkor av Äsa Ringbom och Christina 
Remmer. Boken innehåller en mängd tolk
ningar, till vilka det kanske är skäl att åter
komma i andra sammanhang. Här vill jag bara 
kommentera metoden att datera murade bygg
nader med hjälp av radioaktivt kol (14C) i mur
bruket. 

Metodens i och för sig sunda grundprincip 
upptäcktes på 1960-talet och sedan dess har på 
olika håll gjorts en stor mängd försök att da
tera byggnader med metoden. Resultaten såg 
först lovande ut, men lika ofta fick man resultat 
som är helt oacceptabla, eller där resultaten 
från ett och samma objekt (byggnad) varierade 
avsevärt och avgjort från varandra. Så små
ningom tynade intresset för kalkbruksdate-
ringen, men dock inte helt. Vid Kastelholms 
slott samt vid Kökars franciskanerkonvent, 

båda på Äland, har man sedan mitten av 1980-
talet tagit prov av kalkbruk (Sonninen, Erä-
metsä & Jungner 1989, s. 99-107) och även om 
resultaten kan sägas ha varit lika kontroversi
ella som tidigare ansåg man att metoden är 
värd att utvecklas. Här instämmer jag, eftersom 
byggnadforskningen är i stort behov av att få 
en metod som direkt kan datera muren och 
inte strukturer av organiskt material som i en 
del fall är sekundära i förhållande till date
ringen av murningen. Dessutom finns faran att 
de som tycker illa om dateringar kan påstå ad 
absurdum att vilket virke som helst är ombytt, 
hur omöjligt det än tekniskt skulle ha varit. 

Processen med kalkbruksdateringens ut
veckling under de senaste åren har inte gått till 
på ett sätt som krävs av en vetenskaplig metod
utveckling. Projektet Ålands kyrkor antog me
toden genast då projektet startades i början av 
1990-talet, och man har kunnat följa dess olika 
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vändningar genom en rad publikationer, mest 
av Åsa Ringbom, senare också av andra i grup
pen. Tyvärr förbigår man i artiklar publicerade 
utanför Finland tyst de senaste årens kritik mot 
och diskussion kring metoden (t.ex. Heine-
meier & Jungne r 1995; Heinemeier et al. 
1997). Volymen Ålands kyrkor, 1 bildar nu tills vi
dare ett slags slutpunkt för hennes olika ställ
ningstaganden och resultat om kyrkorna 
Eckerö och Hammarland även om det sägs att 
utvecklingen fortgår. Christian Loven kommer 
i sin recension med insiktsfull kritik när det gäl
ler till exempel Ringboms »djupa tro på l4C-da-
teringarnas pålitlighet» (s. 102). Man kan fak
tiskt dela Lovens tankar, då han konstaterar att 
Ringbom »sätter sin trovärdighet på spel ge
nom att blanda in» kalkbrukets 14C-datering i 
fråga om dateringen av koret vid Hammarlands 
kyrka. Byggnadens remstycken är ju i en sådan 
position (östra ändan går djupt in i korets östra 
mur medan västra ändan nästan är i flykt med 
det äldre långhuset) att de inte rimligen har 
kunnat bytas ut efteråt. Man kan också fråga 
sig varför man skulle ha stuckit de nya rem-
styckena djupt in i korets östra mur, om man 
tänker sig att remstyckena skulle vara utbytta. 
Det hade ju inte tjänat något till och hade dess
utom varit oerhört svårt att genomföra. Ring
boms förklaring att den lilla byggnaden fick 
fast takkonstruktion och därmed de nuvarande 
remstyckena först några årtionden efter det att 
väggmurarna blev färdiga verkar minst sagt 
långsökt. 

Därför är nog Hammarlandkorets rimliga 
datering given av årsringsdateringen, nämligen 
1460-talet Detta i sin tur är ett exempel på att 
kalkbruksdateringen med 14C-metoden trots 
Ringboms påståenden fortfarande är belastad 
med problem, och att den är opålitlig. 

Här kunde man ju invända genom att säga 
att det är fråga om ett eller ett par prov som 
inte borde rubba helheten, men just här ligger 
problemet, och likaså problemen med sättet att 
utveckla metoden. I grund och botten är det 
nämligen så att man inom ramen för projektet 
eller i övrigt inte har utfört en systematisk pröv
ning av resultaten mot pålitliga naturveten
skapliga metoder. I stället har man mest litat 
på det som konsthistorikern - för det mesta 

Ringbom - har sagt. Detta är metodologiskt 
helt fel. En ytterst viktig premiss för en pålitlig 
naturvetenskaplig metod är ju , eller borde åt
minstone vara, att den är självständig och såle
des inte avhängig av humanistens utsagor. Or
saken är klar: om metodens resultat accepteras 
och förkastas enligt konsthistorikerns åsikter 
har ju ingenting vunnits. Man kan hålla sin 
möjligen helt felaktiga datering så länge man 
vill - och stöda sig på »objektiv naturveten
skaplig datering». 

Problemet med 14C-dateringen av kalkbru
ket och projektet Ålands kyrkors problem är 
just här, och det går lätt att påvisa det genom 
det som Äsa Ringbom har skrivit. Exemplet är 
det ovannämnda koret vid Hammarlands 
kyrka. Där har projektet låtit ta provserier i fyra 
olika omgångar och resultaten är följande: 

provserie 1: 1100-1200-talen (»well before 
1300»; Ringbom 1992, s. 147, 150); 

provserie 2: 1460-talet (tillsammans med 
dendrodater ingar ; Ringbom 1992, s. 30 f f ) ; 

provserie 3: 1300-talet (Ringbom 1994, s. 
467); 

provserie 4: 1400-talets första år t ionden 
(Ringbom & Remmer 1995, s. 66, 84, 92). 

Det som är mest iögonenfallande är hur 
mycket dateringarna avviker från varandra i de 
olika provserierna. Man kan här tillägga det 
som inte syns, nämligen att det i flera fall också 
finns mer eller mindre avsevärd variation inom 
provseriens olika prov. Det som i samman
hanget är viktigt är att notera att Ringbom vid 
publikationen av de olika provserierna har 
kunnat bekräfta vart och ett av resultaten med 
konsthistorisk eller arkeologisk datering, eller 
åtminstone har hon inte kommit med argu
ment med vilka hon skulle ha avböjt 14C-date-
ringen. Korets humanistiska, dvs. konsthisto
riska datering har av Ringbom varje gång an
setts stöda 14C-dateringen vars resultat hon 
därmed ansett pålitlig - tills resultat från en ny 
provserie kom. 

Exemplet visar tydligt hur det kan gå om 
man prövar naturvetenskaplig datering mot 
humanistisk datering. Problemet kan inte av
värjas genom påståendet att den senaste date
ringen (provserie 4) skulle vara pålitlig och där
med metoden i a l lmänhe t (För övrigt finns 
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andra exempel på metodens opålitlighet, även 
om inte så drastiska, eftersom bara två prov-
serier i allmänhet har tagits.) Den senaste da
teringen stöder sig ju igen på humanistisk da
tering såsom Ringbom för tillfället ser den. 

Här ligger någonting mycket farligt i meto
dens synpunkt. Skärskådar man korets olika da
teringar ser man att det finns resultat för envar. 
Jag vågar tro att Matts Dreijer skulle ha varit 
nöjd med resultatet 1100-1200-talen, medan 
Asa Ringbom som sagt för tillfället föredrar da
teringen till början av 1400-talet För mig skulle 
dateringen 1460-talet passa bra, om jag hade 
tillit till metoden i dess nuläge. Och om det är 
någon som anser att koret skall vara från 1300-
talet så är det bara att plocka fram resultaten 
från provserie nr 3. 

Nu frågar sig en uppmärksam läsare, varför 
jag presenterar de gamla resultaten (provseri
erna 1-3) då de ju redan har utdömts av Ring
bom och enligt henne inte numera hör till sa
ken, eftersom utvecklingen har gått framåt. 
Förutom att metodens historia är mycket mera 
kontroversiell än det ser ut från ytan så är sva
ret att man inte kan veta om det senaste resul
tatet (provserie 4) heller är trovärdigt, efter
som det enda som man kan stöda sig på är att 
Ringbom som konsthistoriker accepterar re
sultatet. Man kan inte veta vilket resultatet 
skulle bli om nya provserier togs. Metodut
vecklingen har ju gått ut på att rensa proven 
bättre och bättre och nu har också AMS-be-
handling förtjänstfullt tagits med. Men man 
kan aldrig få veta om dateringarna är korrekta, 
d.v.s. att proven är rena om man prövar dem 
mot de av Ringbom framställda flexibla och va
rierande konsthistoriska dateringarna. Saken 
hjälps inte heller upp om man i ett par fall har 
prövat dater ingarna mot t.ex. dendron eller 
mot byggnader vars datering man genom and
ra vägar kan vara säker på. Det är ändå fråga 
om tillfälliga och osystematiska korrelationer. 

Det ser ut som om även recensenten har för
bisett problemet delvis. Han konstaterar om 
metodens nuläge i allmänhet att »resultatet ger 
onekligen ett mera pålitligt intryck än tidigare 
försök» och tycks dela åsikten att det som låter 
bra i en konsthistorikers öron, alltså »passar» i 
den humanistiska forskarens tankar, också är 

det korrekta resultatet (t.ex. Eckerö, se s. 103). 
Men som sagt ovan är han nog mera kritisk. 

Som slutsats kan man bara säga att kalkbru-
kets 14C-datering åtminstone tills vidare är opå
litlig och den duger inte till dateringen av mu
rade byggnader. Utvecklingssättet att göra me
toden mera pålitlig är misslyckat eftersom det 
inte systematiskt prövas mot någon självständig 
och, i synnerhet pålitlig och exakt naturveten
skaplig metod (dendrokronologin), utan mest 
mot humanistiska forskningsresultat, av vilka 
den absolut borde vara oavhängig. Med andra 
ord kontrollerar i nuläget de som borde vara 
kontrollens objekt (Ringboms konsthistoriska 
dateringar) dem som självständigt borde kon
trollera (naturvetenskaplig datering). 

Jag ser ingen annan lösning på problemet 
än en systematisk - tyngden på ordet systema
tisk - prövning av provresultaten mot en pålit
lig naturvetenskaplig metod (Hiekkanen 
1994a, s. 215-216; Hiekkanen 19946, s. 
441-443; Hiekkanen 1995, s. 112-117, 
125-126; Hiekkanen 1997, s. 54-57). Den enda 
som här kan komma i fråga är dendrokronolo
gin. Metoden är tekniskt enkelt. Man borde ta 
flera hundra prover av kalkbruk, som i en bygg
nad är pressat eller »bakat» mot dendrokrono
logiskt daterat eller daterbart virke. Brukets ur
sprunglighet bör noga källkritiskt granskas. 
Om virket bör man i sin tur källkritiskt kunna 
konstatera att det har hämtats från skogen sam
tidigt som murandet skedde. Genom jämfö
relse av kalkbrukprovens datering med den-
droprovens motsvarande datering, kan man 
möjligen komma problemen på spåren. Vare 
sig dateringarna är lika eller de avviker från var
andra så bör man analysera kalkbruksprovet 
minutiöst för att hitta de olika ingredienserna 
och i synnerhet deras differenser. Med andra 
ord skulle man så småningom komma sam
mansättningen av de prover på spåren som ger 
likadana resultat som dendroproven men 
också - och lika viktigt - upptäcka dem som 
ger avvikande resultat På ett sätt är det fråga 
om en likadan metod med vilken man tidigare 
har korrigerat l 4C-metodens dateringar i all
mänhet (kalibreringen) men ersätter den gi
vetvis inte. Här skulle det mera vara fråga om 
att försöka identifiera och avskaffa de »oren-
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h e t e r » s o m v i d l å d e r p r o v e n o c h s o m förorsa

kar a t t l 4 C - d a t e r i n g e n av k a l k b r u k e t t i l l sv idare 

ä r förkast l ig. 
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