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År 1990 påbörjades projektetÅlands Kyrkor, vars
ändamål var att publicera en volym om varje
åländsk sockenkyrka och dess eventuella kapell-
kyrka. Skriftserien skulle fungera parallellt med
SuomenKirkot–FinlandsKyrkor(SK–FK), somhade
utkommit sedan 1959 men sedan avslutades på
1990-talet. Förslaget, som hade framförts av Åsa
Ringbom vid Åbo Akademis konstvetenskapliga
institution, fick ett positivt mottagande.

Ringbom presenterade projektets program
på svenska i serien Historiallinen Arkisto (Histo-
riskt Arkiv) 1991. Tanken var att alla Ålands kyr-
kor skulle publiceras i åtta volymer fram till 1997

och att dessa skulle följas av en sammanfattande
nionde volym, där väsentliga uppgifter, iaktta-
gelser och olika forskares tolkningar av materia-
let skulle presenteras – en helhetssyn baserad på
de publicerade verken. Denna optimism var inte
befogad, vilket bland annat Tove Riska med mer
än 30 års erfarenhet inom SK–FK-verksamheten
kunde konstatera. Det tar tid att förbereda en
bokomenkyrka vare sig denna ärmedeltida eller
från senare tid. Så blev det också med Ålands
Kyrkor: nu har det gått över 20 år sedan starten
och endast fem av de 17 kyrkorna har publicerats
(Ålands Kyrkor I–III, 1995, 2000 och 2005).

Åländska kyrkor och lokalnationalism
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Mindre än en tredjedel av de planerade ver-
ken har kommit ut och det är väl därför projekt-
ledaren redan nu har skrivit den sammanfat-
tande volymen utan hjälp av andramedarbetare:
Åländska kyrkor berättar.Nytt ljus påmedeltida konst,
arkitekturochhistoria (Ålandsmuseum,Mariehamn
2010,159s., ISBN978-952-5614-34-3).Mednuva-
rande takt skulle det ha dröjt till ca år 2060 innan
boken hade skrivits. Nackdelen med denna sam-
manfattning är attmaterialet nu befinner sig i två
olika kategorier: fem kyrkor har blivit undersök-
ta, medan kunskapen om de övriga tolv baserar
sig på äldre, allmänna och brokiga uppgifter, vil-
ket är lätt att konstatera. Ringbom kommente-
rar saken i tidningen Åbo AkademisMeddelanden
(nr 13, 2010): »Projektet kring Ålands kyrkor
kommer förhoppningsvis att resultera i en serie
av åtta böcker, plus en avslutande del. I nuläge
finns fyraavde sammanlagtniovolymerna.Ovan-
ligt nog utkom den sammanfattande delen redan
nu, i juni. Jag arbetar omsorgsfullt och vill nå be-
stående resultat, och det tar sin tid.» Alltså, med
två tredjedelar av arbetet ogjort kan man pub-
licera en sammanfattande del. Ja, det är ovanligt.

Boken Åländska kyrkor berättar är visuellt hög-
klassig och Ålands Museum har satsat mycket på
den. Innehållet indelas i tre huvudkapitel, varav
det första, »Sekel för sekel», ger en allmän bild av
Ålands och dess kyrkors historia från vikingatiden
ända fram till 1900-talet. Denna mekaniska år-
hundradeperiodisering fungerar inte särskilt bra.

I det andra huvudkapitlet presenteras varje
kyrka på Åland (förutomMariehamns stadskyr-
ka) i alfabetisk ordning, också här sekel för sekel.
Det tredje kapitlet utgör en allmän översikt över
projektet Ålands Kyrkor. Mest berörs och försva-
ras dock den så kallade kalkbruksdateringen.

Boken saknar hänvisningar, men i slutet finns
en kort bibliografi. Antalet fotografier, kartor och
rekonstruktionsritningar är närmare 200, mesta-
dels av god kvalitet. Det finns dock en och annan
misslyckad bild, t.ex. Bo Ossian Lindbergs rekon-
struktioner avkyrkornasmedeltida interiörer.Där-
emot är Anna-Maarit Pitkänen-Darmarks kartor
över Åland och dess kyrkor utmärkta.

Lokalnationalism à laMats Dreijer
En tydlig röd tråd i Ringboms tänkande och
handlande kommer till synes i boken i dess hel-

het: lokalnationalismen (jag använder inte ordet
lokalpatriotism eller -chauvinism eftersom för-
fattaren inte torde bo på Åland men ändå synes
ha starka kontaktermed landskapet). Dettamär-
kerman redan i första kapitlet »1000-talet – folk-
tomhet eller kontinuitet» där hon målar en bild
som höjer Åland över de kringliggande landska-
pen. Somrubriken visar är det fråga omkontinui-
tet eller diskontinuitet, men också om mycket
annat.

Den åländska kontinuitetsfrågan fanns, enligt
vad jag har kunnat reda ut, inte före 1948. Detta
år problematiserade arkeologen och numismati-
kern Helmer Salmo uppfattningen och menade
att både det numismatiska och även det övriga
arkeologiska materialet från Ålands vikingatid
av någon orsak försvinner kring år 1000 eller kort
därpå. Sedan följer ett tomrum sompå 1100-talet
fylls av den svenskspråkiga bebyggelse som ännu
idag lever kvar i landskapet. Salmo problemati-
serade alltså en av förhistoriens dåvarande kon-
sensusuppfattningar.Hans tolkning ledde, enligt
min mening, till en reaktion på Åland, närmast
representerad avMatsDreijer somända till slutet
av 1980-talet gavut enmängdpublikationer i vil-
ka han framförde en annan syn på frågan.

Det skulle vara intressant att ta reda på vilka
medel, källor och utgrävningar Dreijer byggde
sitt Ålandsrike på, och med tanke på skrivandet
av arkeologins och nationalismens historia hop-
pas jag att någon skall våga ta sig an uppgiften.
En av Dreijers teser var ju att Birka låg på Åland
och att en av missionsbiskoparna, nämligen Unni
(Uini, Wenni), skickats dit från norra Tyskland,
dött där år 936ochbegravts påÅland.EnligtDrei-
jer fanns det ingen diskontinuitet i den åländska
bosättningen. Kristendomen blev mycket tidigt,
kring 1000 e. Kr., huvudreligion och redan på
1000-talet började man bygga stenkyrkor på
Åland. Dreijer fick flera anhängare och så små-
ningom blev många ålänningar övertygade om
landskapets storslagna förflutna.

Sett i 2010-talets perspektiv är det enligtmin
mening fråga om ett modellexempel på nation
building, där befolkningenmed samma språk i ett
visst område, eller snarare självutsedda talesmän
för befolkningen, skapar en fiktiv storslagen forn-
tid med avsikt att skapa en nation. Sådana ideo-
logiska fantasier har funnits och finns det gott

Debatt

Debatt 41–55:Layout 1  12-02-21  14.09  Sida 47



48 Debatt

Fornvännen 107 (2012)

om i Europa, åtminstone sedan slutet av 1700-
talet (och även tidigare om man tänker på
Sverige och göticismen).

DåmangranskarRingboms artiklar ochutlå-
tanden sedan slutet av 1980-talet förundras man
över hur mycket hennes tankegångar liknar och
följer Dreijers. Det finns dock klara skillnader,
t.ex. beträffande Birka. Ringbom har uttryckli-
gen tagit avstånd från tanken att fornstaden
skulle ha varit belägen på Åland. Å andra sidan
instämmer hon med Dreijer i att biskop Unni
verkade på Åland under 830-talet. Kalkstenskor-
set invid Sunds kyrka, som Dreijer tolkade som
Unnis gravmonument, är enligt Ringbom ett
minneskors över biskopens missionsverksamhet
på Åland. Hon väljer alltså en litet »mjukare»
version av Ålands forna glans än Dreijer. Samma
litet försiktigare inställning återkommer på and-
ra ställen i boken.

För Ringbom är Ålands forntid och medeltid
dock någonting speciellt. Ett bra exempel på det-
ta är hennes tanke – tidigare presenterad avDrei-
jer – att den vikingatida bosättningen på Åland
var tätare än iMälardalen. Ställvis kan detta vara
fallet – alldeles säker är jag inte – men det kan ju
bero på geografiska omständigheter. Den beboe-
liga arealen är mycket begränsad i landskapet. I
likhet med Dreijer framhäver Ringbom den sto-
ra mängden av järnåldersgravfält på Åland, cirka
400, men nämner inte att deras antal i Mälar-
dalen är mer än 7 000.

I detta sammanhang finns anledning att
framhålla författarens bruk av kronologiska be-
grepp. Hennes uttryck »övergången mellan vi-
kingatid ochmedeltid» låter förstå att vikingati-
den direkt skulle följas av medeltiden på Åland.
Hon använder alltså skandinavisk kronologi i
stället för den som är bruklig i Finland. Här räk-
narman jumed ännu en förhistorisk period, kors-
tågstiden (ca 1025–1200), före medeltiden. (Jag
vet att det är inte så bra att definiera perioder
med sikte på nutida statsgränser).

Problemet med uttrycken »övergången mel-
lan vikingatid och medeltid» och »långt in i
medeltiden» är att det praktiskt taget inte finns
någonting på Åland som kan försvara begreppet
medeltid för 1000- och 1100-talen: inga skriftli-
ga källor, inga boplatser, ingen central organisa-
tion, inga kyrklämningar, inga gravställen, näs-

tan inga i skandinavisk kontext tidigmedeltida
arkeologiska fyndföremål (se också min artikel i
boken Från hedniskt till kristet, Förändringar i be-
gravningsbruk och gravskick i Skandinavien c:a 800–
1200, Sällskapet Runica et Mediaevalia, Opuscu-
la 14, red. B. Nilsson, 2010). Bara svaga spår av
kontinuitet kan kanske iakttas i pollendiagram-
men, och det finns enstaka platsnamn som har
fennougrisk bakgrund (Jomala) eller som har
översatts på fornsvenska (Finström, Finby). Allt
detta speglar någon sorts finsktalande bosätt-
ning med vilken de svenska odlarna har kommit
i kontakt under landnamstiden i slutet av 1100-
talet. Men det är först från slutet av 1100-talet
framåt som ett fåtal arkeologiska föremålsfynd
blir tillgängliga, och inga runinskrifter har på-
träffats. De skriftliga källorna börjar så små-
ningom framträda och de första stenkyrkorna
byggas under senare delen av 1200-talet. Vad
skall i så fall den tomma tiden kallas? Det kan
inte vara fråga om medeltid, men eftersom det
fattas arkeologiska fynd och därigenom män-
niskor som lämnat sådana efter sig så är det ock-
så svårt att tala om korstågstid. Enligt min åsikt
försöker Ringbomdölja problemetmed de ovan-
nämnda uttryckssätten.

Kalkbruksdatering och en tidig byggboom
Efter resonemanget om järnålderns slut samt om
1000–1100-talen följer kapitlet »1200-talet –
stenkyrkor på Åland tar gestalt». Enligt för-
fattaren skulle detta sekel ha präglats av »en
verklig boom» av stenkyrkor. Detta påstående
grundar hon huvudsakligen på 14C-dateringar
av kalkbruk,men hon använder sig även av andra
argument.

Metoden att datera murbruk med 14C upp-
fanns på 1960-talet, men svårigheternamed dess
användning blev ganska snabbt uppenbara:
provresultaten sågade upp och ner utan att man
kunde hitta på någon förklaring. I flera fall blev
dateringarna påfallande gamla jämförda med re-
sultaten av andra metoder (se mitt inlägg i Forn-
vännen 1998, s. 142 ff).

I Finland prövades metoden på 1980-talet
och togs i början av 1990-talet även upp inom
projektet Ålands Kyrkor. Resultaten var inte tro-
värdiga: t.ex. skulle Hammarlands och Eckerös
gotiska salkyrkor härstamma från det romanska

Debatt 41–55:Layout 1  12-02-21  14.09  Sida 48



49

Fornvännen 107 (2012)

1100-talet. Ringbom var dock synnerligen nöjd
och publicerade resultaten 1992. I hårda ordalag
avfärdade hon den påföljande kritiken men gav
senare efter och 1100-talsdateringarna försvann.
Nya dateringar till 1200-talet presenteradesmed
samma säkerhet som tidigare och sedan dess har
återigen nya resultat presenterats, alltid med
förklaringen att metoden »nu» är säker och på-
litlig.

Det är faktiskt intressant att detta »nu» (eller
relaterade uttryck) har varit med i Ringboms
argumentation från mitten av 1990-talet fram
till dags datum, men aldrig har hon klart sagt
ifrån att kalkbruksgruppen som hon leder kom-
mer att fortsätta utveckla metoden tills den blir
pålitlig och först därefter på riktigt börja datera
kyrkor med denna metod. Varför behöver man
utveckla en metod som redan för 15 år sedan
förklarades vara pålitlig? Detta har man frågat
henne i olika sammanhang – utan svar.

Det är ställt utom all tvivel att kalkbruksda-
teringen producerar avvikande, för det mesta
äldre dateringar än vad som är trovärdigt. Ring-
bom-gruppens metoder har delvis varit sakliga
(t.ex. sållning, AMS). Å andra sidan är de miss-
lyckade (osystematiskt arbete) och opportunis-
tiska (t.ex. användandet av kolpartiklar inommur-
massan). Man har även gjort sig skyldig till för-
summelse av god forskningspraxis ochoredlighet
i forskningen – fabricerat ohållbara argument i
fråga omVårdö kyrkas datering, såsom jag visade
iSällskapets förMedeltidsarkeologi iFinlandpub-
likationsserie SKAS (2008:2; debatt 2008:4 och
2009:1).Gruppenhar heller inte hänvisat till kri-
tiska kommentarer då den publicerat sina resul-
tat internationellt. Gruppen för den icke svensk-
eller finskspråkiga publiken bakom ljuset.

De äldre, men mindre trovärdiga dateringar-
na verkar alltså vara välkomna för Ringbom.Det-
samma gäller som sagt andra tolkningar som ger
Åland och dess forntid en särställning. Så skulle
till exempel Sunds kyrka med Ringboms sätt att
se vara äldre änSträngnäs domkyrka somden lik-
nar, vilket Knut Drake påpekat. Enligt denna ar-
gumentation skulle alltså en domkyrka i Svea-
lands centralbygder höra till periferin medan en
sockenkyrka på Åland skulle ha varit först med
en ny planlösning.

Vårdös och Sunds kyrkor är exempel påRing-

boms desperata försök att bevisa kalkbrukmeto-
dens pålitlighet. På det sättet får hon fram argu-
ment somskulle stödja uppfattningen att det inte
har funnits någon avbrott i bosättningen på Åland
mellan förhistorisk och historisk tid, vilket i sin
tur stöder den åländska landskapsnationalismen.

Slutord
Med tanke på den självsäkra tonen i boken blir
man förvånad över alla grundläggande misstag i
boken. Ett exempel på är författarens kommen-
tarer till bokseriens i sig lyckade logotyp, ett in-
vigningskors från Eckerö kyrka. Här säger hon
att krisman sombiskopen använde vid invigning-
en var »heligt vatten». Detta stämmer ju inte
utan krisman är en blandning av olja och doftäm-
nen. Under en debatt iAgricola – Suomen historia-
verkko (Agricola – Finlands historienätverk) 2010
medgav Rindbom sitt fel, men påstod att man på
svenska använder ordet »vigvatten» om kris-
man. Jag lät det passera och var bara glad över att
hon för en gångs skull medgav någonting. Där-
efter har jag fått kritik i e-post av andra forskare
för att jag inte stod påmig.Vigvattnet är vigt vat-
ten, inte en blandning av olja och doftämnen.

I samma text hävdar Ringbom att de signade
punkterna på kyrkans väggar först senare skulle
ha markerats med målade invigningskors, varav
Eckerökorset alltså skulle vara ett exempel. För-
farandet var (och är även idag i den katolska kyr-
kan) dock det omvända: invigningskorsen måla-
des först och biskopen beströk dem sedan med
krisma i samband med kyrkans invigning. Det
hade varit en enkel sak att granska denna detalj
hosmedeltidens liturgiska auktoritet, biskopDu-
randus, eller i medeltida bokmåleri.

Den linje och de tolkningar som Ringbom
presenterar i sin bokÅländska kyrkor berättaröver-
raskar inte en forskare som imer än 20 års tid har
följt hennes publikationer. Ändå blir man be-
sviken över att hon inte har kunnat ändra sitt
förhållande till landskapet Åland och dess hop-
fantiserade stora förflutna. Alla forskare görmiss-
tag – inte minst jag själv – och presenterar någon
gång ohållbara påståenden och tolkningar i sina
texter. Däremot är det oförlåtligt att i ett veten-
skapligt sammanhang föra fram lokalnationalis-
tiska tolkningar och manipulerade forskningsre-
sultat. Därför anser jag att Åsa Ringboms bok
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Åländska kyrkor berättar endast kan rekommen-
deras som ett exempel på hur man inte bör för-
fara.

Markus Hiekkanen
Konsthistoriska institutionen, Helsingfors universitet

Box 3
FI–00014 Helsingfors universitet
markus.hiekkanen@helsinki.fi

»Local Nationalism«
Hiekkanen compares me to Matts Dreijer for
emphasising the importance of theÅland Islands
in the enigmatic period AD 1000–1200 and the
later Middle Ages. When I referred to Åland
being more densely inhabited than the Lake
Mälaren area in the Viking Age, I did not quote
Dreijer but Åke Hyenstrand, once professor of
archaeology at StockholmUniversity, whomade
this claim at a historical seminar at ÅboAkademi
in 1990. I have interpreted the much-disputed
Unni cross in Sund as a sign that Bishop Unni’s
missions did indeed include the islands in the
Baltic, as stated by Adam of Bremen. I have com-
pared the Sund cross with an oral tradition about
a wooden cross commemorating Bishop Unni,
“the first apostle of theGutar”, at Klinte inHun-
ninge onGotland (Ringbom 1986, p. 40). About
the period AD 1000–1200 I havewritten very litt-
le, except to say that it is not yet fully investigat-
ed, but that I find the theory of a settlement hia-
tus increasingly unlikely. I have also emphasised
that the churches of Åland are secondary in rela-
tion to neighbouring areas such as Gotland and
Uppland.

The Pace of Publication
It is true that the edition of the churches of Åland
has taken too long. The delay has mainly been
due to our involvement in developing themortar
datingmethod. Internationally the development
still continues, but for the churches of Åland we

are finally seeing the outlines of the chronology.
Since there is also earlier unpublished archival
material available for all the churches, it seemed
like an optimal time to publish a general survey.
Hopefully I will find the time to continue the
series of monographs with detailed information
of each church.

Mortar Dating
”Why the need to develop amethod claimed reli-
able already 15 years ago?”, asks Hiekkanen. Al-
though mortar analysis of non-hydraulic Ordo-
vician and Silurian limestone (Åland and Got-
land) so far seems to be uncomplicated and suc-
cessful, we have come across results that are less
easy to understand for hydraulic pozzolanamor-
tars (ancient Roman ruins, including the Colos-
seum). Here we need to focus on the best chemi-
cal solutions for concrete based on volcanic ashes,
and on results from lumps of thoroughly fired
limestone or marble. We are also involved in on-
going experiments onmortars based on seashells
and chalk, and we need to learn more about ana-
lysing mortars based on Precambrian limestone
on the Finnish mainland. The development of
mortar dating will never end.

In 1997 we applied mortar dating to sites of
Classical Antiquity in Portugal, Spain,Rome and
other parts of Italy with varying success due to
differences in the mortar composition. We have
recently published these results in four papers in
a peer-reviewed journal.

A Reply to Hiekkanen
Regarding theMedieval Churches of Åland
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