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Påberget ovanförHuskvarna liggerHakarps kyrk-
by med sin välbevarade barockkyrka i sten. Pro-
blem med inomhusklimat och hussvamp föran-
ledde vintern 2011–12 en upptagning av korgol-
vet för byte av bjälklag och installation av avfuk-
tare. Bjälklaget hade redan tidigare under 1900-
talet blivit ombyggt, men fyra ekbjälkar som vi-
sade sig bära upp det murade altaret hade aldrig
berörts. Utifrån tidigare kännedom om en före-
gående timmerkyrka var detmotiverat att grans-
ka bjälkarna närmare, särskilt som de måste av-
lägsnas och altaret monteras ner.
När dagens kyrka byggdes 1694 ersatte den

en medeltida timmerkyrka, över vars skick sock-
enbönderna tidigare hade beklagat sig i brev till
landshövdingen:

»wi aldeles oförmögne äre wår gambla
kyrkia, som nu snart een merkeligh hielp
behöfwer, reparera och förbättra /…/ uthan
hon måste gå omkull, som lijkwist är een
ibland dhe äldste kyrkior, som til Guds
namnpns lof och ähra här i Swerige upbygd
är.»

Stenkyrkan byggdes runt den gamla. Närmurar-
na var resta användes timret till golvbjälklag och
takkonstruktion. Betydande delar av denna kyr-
ka finns alltså åtkomligt för studium på vinden,
såväl väggtimmer i furu som innertaksbrädor, i
båda fallenmed fragmentariskamålningar avmäs-
ter Amunds skola. Även återanvända takstolsele-
ment finns. Kyrkan skall ha haft en romansk plan
med ett långhus om 9,45 x 6,6m och kor om 5,75
x5,15m(Lindstam1944, s. 10 ff;Bergenblad1972).
Inga dendrokronologiska provtagningar har ti-
digare gjorts. Vid renoveringen av golvet i resten
av kyrkan 1971 påträffades 44 ekbjälkar som tro-
ligen varit syllar och golvbjälkar i timmerkyrkan.
Tyvärr togs bara fem av dem till vara. Övriga
finns dock uppmätta (ATA).

Två av de nu påträffade ekbjälkarna är spräck-
ta halvklovor som bör ha fungerat som syllar.
Dendrokronologiskanalysdaterardenenatill efter
1238, den andra till vintern 1282/83. Det är san-
nolikt timmerkyrkans byggnadsår. Övriga ekbjäl-
kar kunde dateras till första decenniet av 1500-
talet, vilket kan indikera en ombyggnad som av-
slutades med utförandet av nämnda målnings-
dekorationer (Linderson 2012).
De mest anmärkningsvärda fynden utgjorde

dock två kraftiga ekplank som låg mellan bjälkar
och altare, samt innanför dessa en dekorristad
bjälke (fig. 1, 2 och 3). De båda planken kan iden-
tifieras som väggplank från en stavkyrka: en tidi-
gare okänd tredje, äldsta byggnad på platsen. De
mäter i bredd närmare en halv meter och i tjock-
lek en dryg decimeter. Profilen är påtagligt kon-
vex på ena sidan och längs långsidorna löper ur-
tag, nåtar, för sammanfogning med lösa fjädrar
eller en fjäderplanka. Den ena av plankorna har
givit en dendrokronologiskdatering till efter 1141
(Linderson2012). Ytan är fint bearbetadmed hy-
vel, men spår som tolkats som sågmärken finns,
vilket är anmärkningsvärt (Bengt Bygdén, Daniel
Eriksson ochMattias Hallgren, Traditionsbärar-
na, besiktning 1 juni 2012). Ett trettiotal likar-
tade fynd av rivna stavkyrkor är kända i landet.
Hakarpsstavarna svarar väl mot fynd från andra
smålandskyrkor som Aringsås, Sjösås och Nöttja
(Ekhoff 1914–16; La-gerlöf 1985; Ullén 1983).
Den dekorristade bjälken mäter knappa två

meter i längd, men är kapad i högerkant samt
spräckt upp- och nedtill, varför motivet till stor
del förlorats (fig. 4 och 5). Man kan dock tydligt
se tre arkader med människoframställningar, av
vilka tre har tydliga glorior. Två av sistnämnda
tycks bära fram ljus, vilket för tankarna till Jesu
liknelse om de fåvitska jungfrurna, ett vanligt
motiv i medeltida kyrkokonst. Vid svampsane-
ring av bjälken trängde gammal tjära fram, vilket
visar att motivsidan varit exponerad i kyrkans
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Fig. 1. Dekorristad bjälke och den ena av
stavkyrkoplankorna. Alla foton förf.
—Beam with incised decoration and one of
two stave-church planks.

Fig. 2. Den bäst bevarade av
stavkyrkoplankorna.
—The best-preserved of the
stave-church planks.

Fig. 3. Sektion av den ena
stavkyrkoplankan där den
konvexa formen är tydlig.
—Section of a stave-church
plank. Note the convex outer
surface.
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exteriör. En hypotes är att det rör sig om ett de-
korerat hammarband.Dylikamänniskoframställ-
ningar på hammarband saknas dock i svenskt ro-
manskt material. Formspråket förefaller snarare
gotiskt.
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Fig. 4. Renritning av dekorristad bjälke. —Incised decoration.

Fig. 5. Detalj av dekorristad bjälke i släpljus. —Incised decoration in oblique lighting, detail.
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