
Hossmo kyrka  
56.6371, 16.2251 
___________________________________________________________________________________________________________
Redan i slutet av 1000-talet fanns här förmodligen en kyrka i trä, som omgavs av ett antal så kallade Eskilstunakistor, 
gravmonument i sten. Trots namnet är dessa vanligast i Östergötland, men har även återfunnits i Småland och på Öland.  
 
Kyrkan i sten byggdes i början av 1100-talet, och bestod då av ett långhus, kor och absid. Tornet byggdes förmodligen 
något senare, och cirka 1240 byggde man till en ovanvåning. Kyrkan byggdes sannolikt för att även fungera som 
försvarsborg, och flera skriftliga källor visar att kyrkan användes som garnison och fäste till Kalmar under 
unionsstriderna i början på 1500-talet. 
På kyrkogården har man bland annat hittat ett kammarstycke till en medeltida bakladdningskanon samt en medeltida 
pilspets av järn. Och när man skulle utvidga kyrkogården i början av 2000-talet genomförde man en arkeologisk 
undersökning. Man fann då att kyrkan under medeltiden sannolikt varit omgiven av en vallgrav. Man påträffade även en 
ugn för järnframställning.

Kyrkan har genomgått flera stora förändringar. Vapenhuset tillkom troligen på slutet av 1500- eller början av 1600-talet. 
Och på 1600- och 1700-talet togs till exempel pelarna i långhusets östra del bort och läktarna byggdes om.  
I mitten av 1700-talet tillkom sakristian på kyrkans norra sida och koret vidgades på nytt. Även under 1800- och 1900-
talet har förändringar skett främst inne i kyrkan. 
 
Efter att lång tid stått ute i vapenhuset överlämnades kyrkans medeltida dopfunt år 1877 till Statens historiska museum, 
men återfördes till kyrkan 2005. Funten har runinskrift huggen i början av 1200-talet som berättar om vem som högg 
stenen. I översättning står där: ´Jag beder dig ... att du beder för den man som gjorde mig och därvid nämner hans namn. 
Jakob hette han”. 
  
I kyrkan upptäcktes på 1950-talet också en runristning inskuren i en stock. 
 
I hjälmvalvet över altaret syns ett större och tre mindre ansikten modellerade i putsen. Utsmyckningen med spår av färg 
är troligen från första halvan av 1200-talet och är den enda kvarvarande medeltida väggdekorationen i kyrkan 
 
Altarskivan är från medeltiden och har en relikgömma.  
Altartavlan med motivet ”Jesu dop”, är skapad 1768 av bildhuggaren Jonas Berggren, som även samma år skapade 
predikstolen i enkel rokoko.

På orgelläktaren som är dekorerad med blomstermotiv i speglarna, stod från 1860 en orgel med sex stämmor, en manual 
och pedal, byggd av Åkerman & Lund i Syockholm. Denna orgel ersattes i början av 1950-talet med en ny. Nuvarande 
orgel som är byggd 1981 av Olof Hammarberg i Göteborg har tolv stämmor, två manualer och pedal. 
___________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Pdf: ”Hossmo under yngre järnålder och tidig medeltid”. Ulrika Wennerström Smålands museum. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Webb: Dörby-Hossmo pastorat.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8 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