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Den ursprungliga kyrkan i Älmeboda uppfördes under 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid.  
Under medeltidens senare del revs absiden genom att kyrkan byggdes ut åt öster. Samtidigt uppfördes en sakristia på 
norra sidan i anslutning till koret, och Älmeboda kyrka blev en av Värends största salkyrkor. 
 
På 1780-talet ansågs kyrkan ändå vara för liten och förlängdes ytterligare åt öster. Detta hindrade inte att frågan om en 
helt ny kyrka väcktes några decennier senare på grund av att kyrkan var i dåligt skick, och resulterade i uppförandet av 
en ny stor kyrka i Rävemåla.  
 
Den sista gudstjänsten i den gamla kyrkan hölls den 16 september 1877. 
En del av kyrkans inventarier togs till vara. Bland annat det medeltida triumfkrucifixet, men mycket auktionerades bort.  
Så småningom rasade taket in, liksom delar av murarna.  
 
På 1920-talet genomfördes en restaurering av ruinen, och i mitten av 1930-talet uppfördes en klockstapel. Den gamla 
kyrkogården som omger kyrkoruinen är fortfarande i bruk. 
 
Intill klockstapeln finns en minnessten över den svåra tiden då pesten härjade i socknen under åren 1710 och 1711. 
Inskriptionen som är gjord på latin lyder i översättning "År 1711 dog många i denna församling av pest. Magister Magnus 
A. Megalinus var då kyrkoherde”. 
 
Hur många som dog av pesten i Älmeboda är oklart, och Megalinus har endast antecknat att "från november 1710 till 
1712 dog av pest, många som Pastor inte fick namn på och blev inte av Pastor begravda". Det var strängt förbjudet att 
forsla döda till kyrkogården. Begravningarna skulle istället göras på de särskilda pestkyrkogårdar som inrättats på olika 
ställen i socknen. Men många begravningar gjordes nattetid i smyg innanför kyrkogårdsmuren. Man inte ville riskera 
någons salighet med att använda pestkyrkogårdarna. 
Det finns uppgift om att 400 människor dog, därmed skulle omkring en tredjedel av socknens invånare ha ryckts bort. 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Källor: 
Pdf: ”Älmeboda kyrkoruin”. Länsstyrelsen.  
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.  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