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Vid sjökanten på kyrkogården i småländska Inga-
torp står en reslig timmerbod med rödfärgad
spånklädsel (fig. 1–2). År 2003 uppmärksamma-
de byggnadsantikvarie Henrik Larsson från Hög-
skolan på Gotland bodens medeltida karaktär.
Det ledde till provtagningar utförda 2006 och
2007 av arkitekt Lennart Grandelius, Eksjö. En
dendrokronologisk analys av borrkärnorna utför-
des 2008 av Hans Linderson vid Kvartärgeolo-
giska institutionen, Lunds universitet. Efter en
prövning av analysen med 14C kunde det fastslås
att furutimret i boden fällts någon gång mellan
1219 och 1239 (Grandelius 2008). Därmed är
Ingatorpsboden Sveriges äldsta profana träbygg-
nad, följt av ett kyrkhärbre i Älvdalen från ca
1285. Granhults träkyrka har dendrokronologiskt
daterats till åren efter 1217.

Kyrkbodens sentida historia har kunnat kart-
läggas genom kyrkoarkivalierna från och med ca
1700, då man förvarade byggnadsmaterial till
kyrkan i boden. Till idag har den sedan tjänat
som redskapsbod. I samband med en utvidgning
av kyrkogården 1911 flyttades boden ett fåtal
meter till sitt nuvarande läge (Gullbrandsson
2010).

Enligt lokal tradition skulle boden ha varit
Ingatorps gamla kyrka.Men denna var en sanno-
likt medeltida stenkyrka med timrad tillbyggnad
och revs 1834 då ny kyrka uppfördes. Bodens
avsaknad av fönsteröppningar, dess tidigare place-
ring i hörnet av kyrkogården i liv med bogårds-
muren och invändiga spår efter avbalkningar ta-
lar för att det rör sig om en tiondebod. Det var
sockenmännens skyldighet att bygga och under-
hålla en sådan för förvaring av naturaskatten till
kyrkan. Byggnadens ålder stämmer väl överens i
tidmed den slutliga formaliseringen av det kyrk-
liga landskapet i Götaland. Landets övriga beva-
rade medeltida tiondebodar är som regel av sten,
men uppvisar i form och placering på kyrkogår-
den likheter med Ingatorpsboden.

Timret är fyrkantshugget och sprättäljt (fisk-
bensliknande behuggning, fig. 3), vilket i sig är
ett karakteristiskt drag hos tidigmedeltida kon-
struktioner i Sverige. Väggarna är utvändigt kläd-
da med upp till 80 cm långa spån som till stor del
bör härröra från en reparation 1722. Det höga sa-
deltaket täcks av enkupigt lertegel, troligen från
en takomläggning 1856. Dessförinnan var också
det spåntäckt. Takstolarna är av romansk typ (fig.
4; Sjömar 1992). Gavelröstena (den del av gaveln
som nivåmässigt är över långsidornas takfot,
d.v.s. i detta fall den trekant sombildas av takfall-
en) stabiliseras av två par sparrar som korsar var-
andra ochhar dekorativa urhuggningar vid basen
där de är fästa i en styrbjälke med spik. Porten är
troligen ursprunglig (fig. 5), av plank som på
baksidan hyvlats med så kallad skave och fogats
samman med trädymlingar. Stocklåset har en
dekorativ smidd låsplatta. Såväl golvplank som
undertaksbrädor har medeltida karaktär i sin
bearbetning. Svaga spår visar att väggarna inom-
hus vid något tillfälle har kalkats, kanske som
skydd mot ohyra. Flera ristade och målade streck
och i något fall romerska siffror kan ha en kop-
pling till funktionen som spannmålsförråd.

Den 12 april 2011 hölls i Ingatorp ett semi-
narium kring boden som samlade timmermän
och byggnadshistoriker från stora delar av Skan-
dinavien. Denna dag blev ett tillfälle att på plats
granska redskapsspår och diskutera funktion. En
fortsatt byggnadsarkeologisk undersökning och
smärre underhållsarbeten planeras i samarbete
mellan församlingen, Jönköpings läns museum,
Hantverkslaboratoriet och Södra Råda-projek-
tet.
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Fig. 2. Kyrkboden 1908, fotograferad före flytten i
samband med kyrkogårdens utvidgning. Foto: Algot
Friberg, Jönköpings läns museum. —The tithes grana-
ry in 1908.

Fig. 1. Timrad bod på Ingatorps kyrkogård, sedd från nordost. Foto förf. —Timber tithes granary in Ingatorp
churchyard, dated with dendrochronology to 1219–1239.
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Fig. 3. Sprättäljda timmerytor inne i boden väckte
misstankar om ett tidigmedeltida ursprung. Foto förf.
—The surface treatment of the timber demonstrated
the building's Medieval date beforehand.

Fig. 4. Bodens takstol av enkel romansk typ men med
ovanlig längdstabilisering i form av saxsparrar. Foto
förf. —Romanesque roof trusses.

Fig. 5. Ursprunglig port med dymlade plank. Foto
förf. —Original door held together with wooden pegs.
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