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SMÄRRE MEDDELANDEN 

TIDERSRUMS KYRKAS MÅLNINGAR 

I samband med utarbetande av planer för en restaurering av Tidersrums 
medeltida träkyrka i Östergötland har en undersökning rörande förekomsten 
av målningar på kyrkans tak och väggar utförts av konservator Bertil 
Bengtsson i Linköping. Provet omfattade först endast koret, men arbetet 
har nu utsträckts till att omfatta även långhuset. Därvid har under en 
beklädnad av vitmålat papper blottats en rik målningsdekor i limfärg på 
takbräder och väggstockar. Denna målning framträder emellertid i ett 
mycket fragmentariskt skick. Pä 1700-talet skedde en ommålning av kyrkan, 
varvid den gamla dekorationen avlägsnades genom grundlig borstning och 
tvättning. Men på stockar och bräder framträder efter avlägsnandet av över
målningen cn skugga av färg och teckning. Av de ursprungliga färgerna har 
i synnerhet terrarött och svart bitit sig in i träet (ungefär som en bets) 
eller kanske rättare oxiderat, övriga färger (grönt, blått och vitt) har endast 
i sparsamma fragment bevarats på nägra ställen. De rester, som emellertid 
återstår av hela väggdekorationen, har en utomordentligt fin effekt i kyrkan: 
mot träets vackra gyllenbruna ton står dekoren med konturer i dunkla 
toner och små färgflammor här och där. 

Trots målningarnas fragmentariska skick är det icke alldeles omöjligt 
att identifiera målningens komposition och enstaka detaljer. En kort redo
görelse för de märkliga målningarna följer här med reservation för änd
ringar, som kan betingas av konserveringsarbetena, och en mera ingående 
granskning, som kan företas först sedan interiören befriats från byggnads
ställningar. 

På korets väggar är målningen relativt tydlig. Närmast taket finns en 
målad list med perspektiviskt tecknade kvadrer eller veckband. Därunder 
följer en rad figurer placerade i gotiska bågställningar med trepass. Endast 
på östväggen kan man för närvarande tolka något av bildinnehållet. Där 
ses i mitten Marias kröning (?) inskriven i ett stort fyrpass och utanför 
detta evangdistsymboler. Bedan genom en fönsterförstoring (troligen på 
1700-talet) har nedre delen av denna målning svårt skadats. I figurfrisen 
närmast t. v. om detta mittparti igenkännes Andreas och Petrus. Denna 
figurfris skiljes från en underliggande av en bård med palmetter inskrivna 
i hjärtformiga slingor, som är en förenkling av det av Andreas Lindblom 
som nr I b betecknade bårdmotivet i Björsäter. Det återfinnes mera likartat 
på långhusets väggar i Dädesjö. Figurframställningarna under denna bård 
har varit större än den ovanliggande och med sammanhängande scener. 
På östväggen kan man urskilja konungarnas tillbedjan med Maria på väg-
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Fig. 1. Tidersrums kyrka, Östergötland. Inter iör nv koret mot nordöstra 
hörnet . Foto Erik Niklasson, Linköping. — The Church in Tidersrum, Öster

götland. Inter iör of the choir, looking towards the northeaslern corner. 

gens södra del. Under denna fris följer en bred ranka bestående av bandor-
ncring och akantusblad, som delvis l iknar en av bårderna i Dädesjö. 

Korets tak visar samma komposition som Dädesjö med figurer och figur
scener i rundlar , fre i bredd, all tså t i l l sammans nio, och mellan dessa konst
fulla band- och b ladornament . Dessa ornament har sina direkta motsvarig
heter i Dädesjötaket. Endast i några få fall torde det kunna bli möjligt at t 
urskilja vad figurerna föreställer. 

Långhusets dekoration har samma karak tä r som korets, och det bl ir 
huvudsakligen den fantastiska helhetsverkan med den varma gyllene tonen 
med accenter i svart, rött och enstaka fläckar i grönt, som möter betraktaren 
och som är ännu mer f ramträdande i långhuset än i koret. Några dräkt-
part ier har undgåt t den ödesdigra »rengöringen» på 1700-talet och ger ett 
gott begrepp om mant la rnas fina teckning och färg, liksom även nägra 
enstaka ansikten ger möjlighet till detal js tudier . 

Långhuset är liksom koret dekorerat till tak och väggar. Det platta takets 
målningar består av tjugo rundlar , fyra i bredd, med inskrivna figurer samt 
utfyllande rankornament i svicklarna. Kundlarnas färger är svart och röt t 
och de utfyllande ornamenten svarta och grå. Figurerna har haft terraröda 
mant lar med blå insidor. De saknar a t t r ibut men har haft språkband, men 
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Tidersrums kgrka, Östergötland. Detalj av långhusets tak. 
—• The Church in Tidersrum, Östergötland. Detail of the 

ceiling of the näve. 

inte i något fall är texten bevarad. Identifieringen av figurerna i deras 
fragmentariska skick blir därför ytterst svår. Figurerna flankeras liksom 
i Dädesjö genomgående av träd eller rankor med klöver- och hjärtformadc 
blad, i några fall även med naturalistiska vinblad på samma sätt som i 
koret. 

Närmast östra väggen (över triumfbågen) finns en bård bestående av 
halvcirklar, ställda så att de bildar ett regelbundet mönster. Svicklarna 
utfylles av samma typ av ornamentik, som finns i koret, men är grövre 
och okänsligare samt utförda i svart och grått mot ljusgrå botten. Det vill 
synas som om denna dekor utförts av en annan mästare, inte fullt så 
skicklig som den som varit verksam i koret. Triumfbågsväggens mitt upp
tages av en sittande Kristus i en rundbäge (dier ett trepass); scenen erinrar 
om motsvarande bild i Dädesjö. Till vänster i en spetsbäge finns ännu en 
Kristusframställning, i detta fall med Maria och Johannes Döparen som 
flankerande figurer. Till höger om denna mittbild saknas en sådan båge, 
varigenom symmetrien brutits. I stället finns på denna del av väggen figurer 
utan inramning. Triumfbågen har vid något senare tillfälle förstorats, varför 
målningarna på denna vägg är stympade. 

Långhusets södra och norra väggar har samma indelning som korets 
väggar. På västra väggens norra del finns i den nedre akantusbården in
komponerad på ett originellt och nästan lekfullt sätt ett lejon och en drake, 
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vilkas kroppar och extrcmiteter ingår i bårdens stränga dekorativa slingor. 
På norra väggen är ett stort konsekrationskors målat. 

Långhusets tak bär spår efter ytterligare en målad dekoration, som 
utförts senare. Även denna har bestått av rundlar, vilka varit betydligt 
större och av vilka endast smärre fragment kan iakttagas. Från denna 
målningsperiod synes också stamma en mönjeröd färg, som återfinnes på 
några ställen i taket. 

Färgerna, som kunnat urskiljas, är blått (rundlarnas botten), mönjerött 
och smaragdgrönt (mantlar i koret), terrarött och blått (mantlar i lång
huset), svart (alla konturer och en d d ornament), blek rosa (karnation) och 
vitt (en del ornamentlinjer). Redan nu kan man som redan nämnts se 
vissa skillnader i konstnärligt hänseende mellan långhusets målning och 
korets. 

Kyrkan uppges vara byggd år 1300 enligt en gammal avskrift av ett 
dokument i en kyrkbok. Om denna uppgift för kyrkans uppförande kan 
godkännas, torde den vara för tidig för målningarna. Även om de kom
positionelit och i ornamentala delar starkt erinrar om Dädesjö torde Tiders-
rumsmålningarna i stilhänseende ligga närmare Björsäter och S. Båda. 
Som en annan anförvant får man räkna målningsresterna i träkyrkan i 
Pelarne i norra Kalmar län. En stilistisk undersökning ligger dock helt 
utanför ramen av denna lilla uppsats. Först efter konservcringsarbetets 
avslutande kan en sådan undersökning påbörjas. I kvalité har Tidersrums-
målningarna säkerligen kunnat mäta sig med Dädesjö, och även 1 sitt 
nuvarande tillstånd äger de en lycklig samverkan med rummet, mest tack 
vare den utomordentliga effekten av träets gyllenskimmer. Med friläggandet 
av denna målningsdekoration har vårt medeltidsmåleri riktats med ett 
monument av hög konstnärlig klass. Dädesjö kyrkas tak är inte längre 
alldeles ensamt i sitt slag utan har fått en jämlike av rang. 

Bengt Cnattingius 

BLODGRUPPER OCH FORNFORSKNING 
Blodgruppsforskningen (en d d av den s.k. serologien) har den sista 

mansåldern vuxit ut till en hel vetenskap med mångsidig användning. Även 
fornforskningen torde den framgent kunna göra goda tjänster. Tillhörig
heten till blodgrupperna, O, A, B (och AB) är strängt ärftlig efter enkla 
lagar. Ehuru ej alldeles utan opposition anses att dessa grupper nästan 
aldrig mutera, ja man tror att de sakna selektionsvärde, så att deras 
frekvenser ej kunnat förskjutas genom t. ex. en ev. olika dödlighet. Däremot 
måste framhållas de frekvensförskjutningar, som bero på ren slump och som 
göra sig märkbara inom små människogrupper — och under Nordens forn
tid voro nog alla stammar rätt små. Efter farsoter, hungerår o. s. v., kanske 
blott ett par familjer kvarlevde av en hel stam och denna folkspillra kunde 
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