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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. Råda. 
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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ju helt tillfälligt haft en från den utdöda huvudmassan avvikande för
delning av blodgrupperna, en fördelning som sedan blev tämligen bestån
dande, när befolkningen åter växte till. 

Det är egentligen i två avseenden som denna forskning kan vara forn
forskningen till hjälp. Det första är de slutsatser, som man kan draga av 
förhållandena hos den nu levande befolkningen inom samma område. Prin
cipiellt är den alltså icke olika den hjälp, som den klassiska (morfologiska) 
antropologien kan giva. Enda skillnaden är den, att blodgrupperna med sin 
säkert utredda ärftlighet kunna giva en säkrare — om än naturligtvis vida 
smalare bas (det senare får ej förglömmas!) — än den förra. Dessutom 
lurar här i viss män speciella faror. Söker man efter möjligast »orörda 
bygder», äro eller ha dessa åtminstone ofta tidvis varit så folkfattiga, att 
kanske de ovannämnda tillfälliga förskjutningarna ha gjort sig gällande. 
Ä andra sidan kan t. ex. hos befolkningen på sen länge folkrika slätter, genom 
elt ständigt fortgående, ehuru ofta nästan omärkligt insipprande av främ
mande folkelement, småningom ha skett en förskjutning, så t. ex. i Upp
land genom finska lantarbetare och flyktingar. Allt detta hindrar natur
ligtvis inte, att man måste kunna draga vissa slutsatser. För att snabbt och 
avgörande förändra sammansättningen inom större grupper tarvas ju dock 
enastående händelser. Så var den gamla slavergränsen genom Mellantyskland 
märkbar ända in i vårt århundrade för blodgruppforskaren, framförallt 
genom högre %-tal av den (både bland indoeuropéer och finnar) i Öst
europa vida vanligare B-gruppen. 

Vi övergå nu till de nordiska länderna. Den bekante finskc etnologen 
Vilkuna visade 1936, att de gamla sumerna vid sin invandring från Estland 
till Egentliga Finland århundradena f. Kr. f. tydligen medfört bruket av 
dragoxar. Detta fortlevde sedan i Egentliga Finland (och i det närliggande 
Loimijoki härad i sydvästra hörnet av Satakunta), och endast där in på 
1900-talet — under det att det sedan urminnes tider helt eller nästan helt 
saknades i övriga Finland, Ö. Mellansverige och i Lettland. Nu visar Estland 
synnerligen höga % av B och Egentliga Finland (+ Loimijoki) nästan de
samma (karta hos Streng 1935), men är sedan lägre (ehuru högre än i regel 
1 Skandinavien) längre österut och norrut, för att först i Ö. Finland åter 
stiga till ungefär samma tal. Nu anse ju C.-F. Meinander m. fl., att V. Fin
land ända sen stenåldern torde haft en finsktalandc befolkning, så att 
sumernas invasion i tidig järnålder så att säga blott var en lokal påspädning. 
Östfinnarnas förfäder ha väl ock sen årtusenden levat på Finska Sjöplatån. 
Beträffande dessas egenart ha vi ju även bevismaterial från den gamla fysiska 
antropologien. Men sumernas fysiska särart tycks för en gångs skull, åt
minstone tills vidare, för forskaren endast märkas i blodgruppstalen. 

Även lapparnas uppdelning i en skandinavisk grupp och en nordöstlig med 
gränsen mellan dem gående ungefär vid Enare träsk finner starkt stöd i 
blodgruppstörhållandena. 

Sista året har min elev fil. lic. L. Beckman — pionjär i ämnet i Sverige 
— huvudsakligen ur regementsarkiven insamlat uppgifter om blodgruppen 
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hos över 50.000 personer i Sverige norr om Mälaren och fördelat dem på 
deras födelsesocknar. Hans ännu blott i manuskript framlagda, mycket 
noggranna arbete visar ställvis påfallande höga B-siffror — högre än prak
tiskt taget någonstädes i hela övriga Västeuropa. I vissa fall, såsom i en 
del socknar i östra Uppland, är väl detta åtminstone till större delen resul
tatet av en process under historisk tid. Märkligare äro de höga talen i mel
lersta Jämtland, där annars inga finska rasinslag märkas och ännu mindre 
några uppgifter finnas om finska folkinslag. Även de rasligt enastående 
nordiska socknarna i nedre Väster-Dalarna ha så mycket B, att det inte 
kan vara tal om att detta i nämnvärd grad kommit frän elt par på 1600-talet 
verkligen av finnar koloniserade finnmarker i närheten. (Även flera socknar 
i Västerbotten, med annars rätt liten sannolikhet för starkare finska inslag, 
ha mycket B — men här rör det sig dock om relativt unga och Finland 
närbelägna bygder.) I Jämtland och Dalarna torde däremot det starka B-in-
slaget närmast vara förhistoriskt — men vi veta ännu för litet för att det 
skall löna sig att fantisera vidare. Bedan om något år, då Beckman genom
gått hela det svenska materialet, kanske det hela klarnar. Av största värde 
vore det också, om det föga undersökta Norge bleve lika väl känt som norra 
Sverige och Finland. 

Längst in i Nordsverige ha vi en dd tydligen gamla folkelement: lappar 
och — främst i norra Dalarna — resterna av den gamla mörklagda primitiv-
cromagnida s.k. tydalsrascn. Dessa senare ha ej blott mycket litet B utan 
även lägre procent A och högre procent O än svenskarnas stora massa, vilkas 
tal mycket liknar västra Mellaneuropas. Tydalingarna likna härvidlag en 
dd andra Testgrupper i Europa (irländska kelter, basker, sarder m. fl.). 
Kanske äro de kvarlevor av vår halvös urbefolkning av fiskare och fångst
män. 

Islands blodgrupper erbjuda ock problem, i det att ön i detta avseende 
liknar Irland ojämförligt mycket mer än Norge. Visserligen vet man, att de 
norska vikingar som koloniserade Island även kulturellt hade synnerligen 
livliga förbindelser med Irland och Skottland. Under hednatiden togos många 
trälar härifrån och även giften förekommo med irländskor, ja åtminstone 
enstaka fria män härstammade helt och hållet därifrån. Likaledes är det ju 
självklart, att den norska överklassen på Island kraftigt decimerades genom 
de fruktansvärda släktfejderna under den förvildade övergångstiden mellan 
kristendom och hedendom. Även vällevnad och delvis även utflyttning 
till Grönland, Brittiska Öarna, ja stundom återflyttning till Norge torde väl 
minskat dennas antal. Förvånande är dock den väldiga rasförskjutning, som 
måste ha skett sedan sagatiden. Säkert går det däremot inte att förklara 
delta med den gamla förlegade, ja historiskt omöjliga hypotesen om en 
irländsk urbefolkning på landnametiden, inte heller med att huvudmassan 
av de skandinaviska invandrarna skulle härstammat från trakter med en 
liknande blodgruppsfördelning, d.v. s. med tydalsras och eventuellt andra 
små Testgrupper. Ty de invandrande norrmännen härrörda med försvin
nande få undantag — såsom den sannolikt tydalska Kvddulvssläkten — 
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från landets utpräglat blonda, germanska överklass. Dä är dock överklassens 
utdöende vida lä t tare at t t ro på även om det skulle innebära, at t de nut ida 
is länningarna kanske till ungefär två tredjedelar skulle hä r s t amma från 
Irland. Mer är det dock e j , ty fornir ländarna voro uppenbarligen mycket 
mer särpräglade än de nut ida — som blandats med engelsmän, som ha med 
oss mer l iknande blodgruppsförhållanden. 

Jämförelsetabell öuer uissa blodgruppsrelationer 

(Hela) nut ida Irland 
Fornir land, hypotetiskt 

Island 
V. Norge 

% p 
19 
13?? 
19 
30,5 

% g 
7 
7? 
6,5 
5,5 

% r 
74 
80?? 
74,5 
64 

A ntal undersökta 
c. 50.000 

c. 2.000 
c. 5.000 

Här användes »gentalen» p, q, r i st. f. de (fenotypiska) blodgruppstalen 
A, B, O (och AB); som bekant ger p : A, q: B och r : O varvid dock p och q 
vid heterozygoti dominera över r . (AB = p + q ) . 

Allmänt antropologiska (morfologiska) jämförelser mellan nu levande is-
lännigar, (väst-) nor rmän och med engelsmän i möjligaste mån oblandade 
i r ländare försvåras dels av den i mycket rä t t stora yt t re l ikheten i typ 
mellan alla tre grupperna, dels av olika undersökningsteknik m. m. Dock 
förefaller det som om is länningarna här i de flesta hänsenden stodo norr
män (och övriga skandinaver) vida närmare än ir ländare ej minst beträf
fande den talr ika förekomsten av den typiska skandinaviska uppnäsan, som 
är säl lsyntare på Irland (ehuru vanligare där än i England) . I r ländarnas 
hårfärg är nog åtskilligt mörkare än is länningarnas och no r rmännens ; be
träffande ögonfärgen är nog skillnaden mindre . Kroppslängd och huvudform 
äro ungefär lika, ansiktsformen väl ock, ehuru olika undersökningsteknik 
här försvårar jämförelsen. Kanske är det så at t l ikheten beträffande blod-
gruppsförhållandcna mellan Irland och Island dock ej i högre drag beror 
på befolkningarnas särskilt nära släktskap, u tan på andra långsamt verkande 
eller mer tillfälliga förhållanden. Pä blodgruppsforskningens nuvarande 
s tåndpunkt verkar detta visserligen rä t t osannolikt —• men absolut omöjligt 
är det väl e j . 

Ej heller behöva dessa isländska (och delvis uppländska) problem leda 
till en a l lmän skepsis beträffande bcfolkningskontinuiteten i Norden. Jus t 
Island, Uppland och kanske vissa (serologiskt ännu okända) frakter av 
Danmark (och eventuellt Skåne) äro väl näs tan de enda t rakter i Norden, 
där man kunde vänfat sig att finna en mer talr ik underklass av främmande 
ursprung, och bland dessa bygder då främst Island. I övrigt har denna klass 
i de nordiska länderna säkert varit l i ten; huvudmassan av befolkningen 
torde i äldre t ider ha beståt t av fria, tämligen l ikställda bönder. 

Men naturl igtvis böra dylika hefolkningshistoriska spekulationer gå hand 
i hand med studier av bevarade lämningar av den forntida befolkningen. 
Inom detta område arbetar ju nu chefen för den antropologiskt-osteologiska 
avdelningen vid Statens historiska museum i Stockholm dr N.-G. Gejvall 
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med till stor del nya, både skarpsinnigt uttänkta och tekniskt elegant utförda 
metoder för ett djupare förstående av vår vida mer än man förr trodde 
invecklade befolkningsutveckling. 

Ehuru Gejvall ej ännu haft tid och tillfälle att börja därmed, kan sero-
logien tydligen även här hjälpa oss. I välbevarade, om än tusentals är 
gamla människoben, finns nämligen inne i benmärgen ännu ofta sä mycket 
intorkat blod bevarat, att detta med skicklig behandling kan användas till 
blodgruppsbestämning. Även om de första försöken, här som sä ofta annars, 
ej voro särdeles hoppgivande, torde numera de största svårigheterna vara 
övervunna. Så påstår åtminstone världens för närvarande främsta blod
gruppsexpert, prof. A. E. Mourant vid Lister Institute i London. Och Gejvall 
instämmer med Mourant. 

Men vid blodgruppsundersökningar av hela folk tarvas ju i regel rätt 
stora serier med matematiskt åtminstone någorlunda statistiskt säkra för-
ddningstal. Och sådana ha såvitt bekant ännu knappast hunnit publiceras 
beträffande fornfolken. Lyckligtvis ha dock de tvenne folkgrupper, som torde 
efterlämnat de flesta välbevarade mumierna, egyptierna och indianerna, 
åtminstone i nutiden, gentemot de flesta andra människogrupper mycket 
egenartade blodgruppsförhållanden. I F)gypten äro blodgrupperna förhållan
devis ovanligt likstora — med andra ord A och B stora i förhållande till O 
— under det indianerna märkligt nog ha praktiskt taget endast O-gruppen. 
Därför skulle när det gäller dessa folk redan rätt små serier kunna bevisa 
att blodgruppsförhållandcna hållit sig åtminstone tämligen konstanta under 
de sista årtusendena (för egypterna kanske fem eller sex, möjligen sju 
årtusenden, för indianernas del väl i bästa fall tre). 

Egyptiernas i våra dagar så särpräglade blodgruppstal förvåna med tanke 
på .folkets boningsort trots en viss avskildhet dock så nära mänsklighetens 
stora stråkvägar sedan årtusenden. Det vore därför intressant att se, om 
de ej i äldre tid varit ännu något mer särpräglade än nuförtiden. De flesta 
antropologer tro pä den egyptiska folkstockens relativa beständighet, åt
minstone under de sista fem årtusendena, trots att berber, negrer, araber 
och i senare tider även turkar och andra ständigt sipprat in. Den egyptiska 
bildkonstens mest realistiska verk tycks ju under alla tider avbilda samma 
människotyp eller människotyper, som vi se i nutiden. Till förklaring fram-
hålles, att landet i motsats till t. ex. Mesopotamien aldrig varit starkare av
folkat, varför eventuella invandrare aldrig numerärt kunnat göra sig star
kare gällande. 

Indianerna återigen ha som sagt så gott som endast grupp O och stå 
bl. a. därigenom i en viss särklass inom mänskligheten. Det diskuteras ju 
dock sen gammalt, om inte vissa högre indiankulturer (redan långt före 
Columbus) fått avgörande kulturimpulser utifrån. Man tänker då i all
mänhet främst på Östasien eller eventuellt Indonesien, ibland dock även pä 
(Främre) Indien. Men alla dessa länder ha rent av ovanligt mycket av de 
övriga blodgrupperna A och B. En invandrad ej allt för liten grupp skulle 
därför trots all i längden oundviklig blandning med urbefolkningen rätt 
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länge kunna säsom »ursprungsbetcckning» behålla inom sig en hel del in
divider med dessa för Amerika annars främmande blodgrupper. Men givet
vis räcker det inte med de hittillsvarande små stickproven. En eller ett par 
individer med A eller t. o. m. B räcker ju knappt, de kunna ju härstamma 
från ett par cfniskt-kulturdlt alldeles oväsentliga främlingar (t. ex. skepps
brutna), eventuellt rent av bero på mutationer — eller felbestämningar. 
Nägot större mängder av A och B, särskilt inom cn fornkultur vid eller nära 
västkusten och av mer avvikande typ skulle väl däremot alltid göra ett främ
mande ursprung sannolikt. I än högre grad vore detta naturligtvis fallet, om 
man kunde draga fram kulturella paralleller med transpaciflska länder eller 
—• såsom den frejdade franske språkforskaren G. Dumezil, t. o. m. i ett fall 
kunde göra — en frändskap med asiatiska språk (Inka-peruanskan, quetchua 
med turkspråken) ! 

Svårare är det naturligtvis att få ut något härvidlag vid våra europeiska 
förhållanden, där väl skillnaderna i blodgruppsfördelning nästan alltid varit 
mindre. Visserligen äro dessa ofta tillräckliga för att man skall kunna draga 
slutsatser av de stora serierna av nu levande människor, men då det gäller 
de små förhistoriska serierna bli de absolut differenserna nog ofta för små 
och detta även om man, som sig bör, tänker sig att skillnaderna dåförtiden 
i regel voro åtskilligt mindre utjämnade än nu. 

Jämförelsevis givande borde dock en undersökning av blodgruppsför-
hållandcna hos folkvaiidringstidens germaner kunna bli. Av dessa finnas 
framförallt i sydvästra Tyskland och Schweiz tusentals skelett (i s.k. Beihen-
gräber) bevarade till våra dagar. Särskilt i de äldre gravarna är typen 
enligt en enstämmig fackopinion så påfallande enhetlig, att man ofta kom
mer att tänka på Tacitus' ord om germanerna som en »enhetlig, ren och 
alla andra folk olik stam». 

Sålunda komina blodgruppsforskarna säkert att i framtiden ofta kunna 
hjälpa arkeologerna — liksom isotopkemistcrna redan givit dem åtskilliga 
rätt säkra dateringar. 

Beträffande litteraturen i ämnet må först nämnas den utförliga, moderna 
handboken av A. E. Mourant: »The distribution of human blood groups», 
(1954) försedd med en enorm bibliografi. För Finland (i nutiden) hänvisas 
till de stora monografierna av O. Streng (»Die Blutgruppcnforschung in der 
Anthropologie», 1935, ett klassiskt arbete!), E. Mustakallio o. s. v. Om Sve
riges nutida blodgruppsförhållanden finnes egentligen ännu blott en mindre 
uppsats om blodgruppernas utbredning i Dalarna och sydvästra Norrland 
av den nämnde Beckman i Hereditas, Bd 43 (1957). En kort sammanfatt
ning om blodgruppernas utbredning på jorden i nutiden från närmast geo
grafisk synpunkt har förf. lämnat i Ymer, h. 2, 1956, och om historiskt 
viktiga restfolk i Ymer b. 1, 1957. Vilkunas uppsats finns i Studia Fenniea, 
11:2. Helsingfors 1936. 

Litteraturen om Islands, Irlands och Norges antropologi är ej platsen att 
här anföra, särskilt som förf. i Homo, Bd 8 (1957) kommer med en sam
manställning över Irlands (och det övriga rätt lätt hittas i skandinavisk 
litteratur). Bertil Lundman 
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