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Kyrkan i Rävemåla blev klar (invigd) 1877. 
Lönnarna ser ut att vara kanske  25 år gamla 
och fotot bör då vara taget alldeles vid 
sekelskiftet 1900. 



Älmeboda kyrka. Bilden är från omkring 1900, 
troligen samtida med föregående bild.  Post-
stämpel från 1908. 



Tidig bild av interiören.. Kyrkan invigdes ju 
1877, men altartavlan, målad av Ludvig Frid, 
tillkom fem år senare. 



Älmebodas komministerboställe låg ute i 
Kuppramåla. Bilden kanske föreställer 
kaffebjudning hemma hos socknens siste 
komminister, Josua Haglund. Bostället  är 
idag privatbostad. 



Kyrkan, sockenstugan och ”bagarns hus” (men enligt 
vad som skrivits på baksidan  tillhörde huset 
”oljenisten”) Fotot är från 1900-talets första årtionde. 



Hembygdsstugan i Yxnanäs utgörs av en 
ryggåsstuga från 1700-talet. Den kommer från 
Flishult och flyttades till sitt nuvarande läge av  
Yxnanäs Hembygdsförening på 1920-talet. 



Gatuparti från Yxnanäs.  Första huset till höger har 
en liten skylt som skulle kunna vara 
”Telegrafstation”. Huset därjämte  ser ut att vara  
en affär. 



Vy från Yxnanäs. Huset är Håkanssons affär 
som stängde för gott 1979. 



Vy över Yxnanäs. I bakgrunden  ser man hur 
ett näs går ut i sjön Kvesen. Det är näset 
som antagligen gett upphov till byns namn, 
näset med oxar. 



Ännu en vy över Yxnanäs med den gamla 
genomfartsleden från  Blekinge. Den stora 
byggnaden till vänster i bild är gamla skolan. 



Vy över Yxnanäs. Man ser att den nya stora  
Karlskrona-vägen ännu inte är helt färdig, 
längst bort i bilden korsar den gamla vägen  
tvärs över vägbygget. Bilden bör därför vara  
från början av 1950-talet. Ungefär mitt i bilden 
syns nya skolan med skolgården. Den gamla 
skolan är skymd bakom skogsdungen längre 
bort till vänster. 



Ingvar Andersson hade en diversehandel i 
Rävemåla  vid utfarten mot Persmåla.  Utöver 
det gängse sortimentet i en diversehandel sålde 
han också jaktammunition och dynamit.  



Kjell Nanders diversehandel.  Det är den äldsta 
affären i Rävemåla  och grundades av  Kjells  far 
Nander Johansson. Affären upphörde omkring 
1963. 



Detta är Elmebod-Alnaryd –Nättraby järnväg 
som byggdes av Axel Lindvall. Den invigdes för 
sträckningen upp till Älmeboda 1911.  För denna 
del upphörde trafiken 1939. 



Järnvägsstationen i Älmeboda.  Byggnaden 
finns kvar än idag.. Det var vid järnvägens 
invigning 1911 som man bytte till stav-
ningen  Älmeboda med Ä för att inte bli 
förväxlad med Emmaboda. 

Före 1911 Elmeboda 



Bild från sjön Kinnen som ligger nära Flishult. 
Kortet är utgivet av Förlag E. Olsson, Flishult. 
Förmodligen är det ett tidigt exempel på Ester 
Algotssons entrepenörsskap. Hennes flick-
namn var Olsson. 
 



Ännu en vy över Kinnen 



Enligt uppgifter på bildens baksida ser vi Karl 
Zonberg med sin hustru Matilda på en båttur den 
22 juli 1929 på sjön  Kalven vid Abrahamshult 
Båtens namn är Carolus och har en svensk flagga i 
aktern. Aktertoften har ersatts med en bekväm 
karmstol åt hustrun. Kortet har getts till en fru 
Karlsson, ”ett minne med tillegnan av vännerna Z” 
 
Zonberg var född 1867 på gården i Abrahamshult 
och dog där 1944. 

(Bilden är säkerligen inte ett äkta vykort utan ett 
vanligt amatörfoto. Vem stod bakom kameran?) 



Sofielunds anex. Kortet är skickat i augusti 1961 

Kortet är utgivet av Förlag: Ester Ohlssons Eftr. 
Flishult. Man kan nog anta att Ester Ohlsson nu 
var gift med Karl Algotsson. 



Sofielund var ursprungligen en brunnsanstalt 
som Ester Algotsson övertog 1919  och 
gjorde den till  ett pensionat med badanstalt,  
Under åren 1943-1945  var här ett danskt 
utbildningsläger för poliser/militärer. 



”Klippan” kallades NGT-logen Älmblommans 
ordenshus i Rävemåla. Byggnaden färdigställdes 
1911. NGT bör utläsas National Good 
Templarorden. Logen Älmblomman bildades 
redan 1883 men detta foto är från 1912. 



SLU (Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund) 
uppförde denna bygdegård  1936. Till vänster 
skymtar utomhusdansbanan som tillkom redan 
från början. Fotot är antagligen från slutet av 
1930-talet. 
 



Detta är en vattensåg från  1700-talet belägen i  
Korrö. Gränsen mellan socknarna Linneryd och 
Älmeboda går här i Ronnebyån och kanske 
ligger en del av byggnaden i Älmeboda. Korrö 
räknas annars tillhöra Linneryd. 



Källeströms såg är byggnaden längst till vänster 
och bakom den skymtar kvarnbyggnaden. 
Byggnaden högst upp bör vara snickerifabriken 
och huset längst till höger förmodligen  
handelsboden som ägdes av Gustav Elofsson. 
Det lilla huset i mitten bör då ha varit 
kvarnägarens bostadshus. Bilden har uppgivits 
vara från 1906. 
 
(Kortet är ett nytryck) 



Vy över Rävemåla. Bilden är tagen före år 1965 
eftersom när bilden togs var  kyrkans begrav-
ningsplats i väster  ännu inte utbyggd. Ej heller 
var villaområdet Hembygden  i dungen nertill till 
vänster då bebyggd. 
 
 



Detta är vad som finns kvar av det som var 
sockenkyrka fram till 1877. 



Detta är en minnessten som dåvarande 
kyrkoherden lät resa invid kyrkan i 
Älmeboda. Texten är på latin och uttydes:  
"År 1711 dog många i denna församling 
av pest. Magister Magnus A. Megalinus 
var då kyrkoherde" 



Prästgården i Älmeboda är från 1794 och 
tjänade som bostad åt prästen fram till 1943 då 
den nya prästgården byggdes i Rävemåla. 
Paret på bilden är säkerligen prosten Claes Lind 
med sin  hustru Hilma. 



Ännu ett bild av prästgården i  Älmedoda. 
Fotot troligen från 1930-talet. 



När kyrkvärden Eks mangårdsbyggnad revs 
lämnade den plats för den nya prästgården 
som  stod färdig 1943. Bilden här är från 
omkring 1905. 



Detta är den 1943 nybyggda prästgården i 
Rävemåla. Då var Nils Lindell kyrkoherde. 



Foto av kyrkan i Rävemåla, troligen 1930-talet. 



Älmeboda kyrka strax efter utvidgningen 
av begravningsfältet 1965. 



Interiör från kyrkan. 



Tidigt foto av Eliassons affär i Älmeboda. 
Den grundades av Anton Eliasson  1904, och 
övertogs senare av sonen Martin. Affären 
upphörde  1963. Byggnaden är nu ned-
brunnen. 
 



Vy över Älmeboda samhälle. Jag har svårt för att 
lokalisera bilden, men Kyrksjön syns i bakgrunden 
och sjön Viren skymtar i längst bort. Vägen längst 
ut till höger är troligen den som nu heter Blåpanne-
vägen och huset med den vita gaveln längst ner till 
höger bör då vara Karl Franssons diversehandel. 



Vy över Älmebodas kyrka, Bilden här är 
också från tiden före utbyggnaden av be-
gravninsfältet 1965. 



Också här en vy över kyrkan. Bilden är tagen  
före 1965 men efter 1943 eftersom präst-
gårdsbyggnaden syns  längst ner till höger. 



Rävemåla. 
Bilden bör vara från slutet av 1950-talet. Bankhuset 
byggdes 1956 och den lilla gräsmattan framför 
huset ser ut att vara ganska ny.  
Bensinpumpen Caltex tillhörde Claessons som 
också hade ett kafé och konditori i huset som 
skymtar längst till höger i bild. 



Ett traditionell 4-bildsfoto med kyrkan, banken, 
skolan och  pensionärshemmet Älmeården. 



Det gamla ålderdomshemmet, nu omdöpt till 
Rosenhill och omskapat till ett vårdhem som 
drives i privat  regi. 



Järnvägen 4-bildsfoto. Upptill  personvagn nr 9 
och ett godsmagasin, nu i hembygdsparken. 
Nertill tåg i trafik omkring 1915  och stations-
byggnaden  i Rävemåla. 



En ganska nytagen bild på kyrkan. Flaggan  är 
den svenska kyrkans egen flagga och flagg-
stången står på tomten till prästgården. 



Interiör från kyrkan.  
Altartavlan målad av Ludvig Frid 1882.. 



Den gamla kyrkan övergavs 1877 när den nya 
kyrkan i Rävemåla invigdes.  Den fick då helt 
förfalla ända till 1924 då en restaurering 
genomfördes. Sommartid anordnas här nu 
friluftsgudstjänster. 



Endast nedre delarna av den gamla kyrkans 
murar finns kvar, Ett fåtal gravkors pryder ännu 
det gamla begravningsfältet. Men också några 
helt nya gravar anläggs  numera på området. 



Bild från ett gudstjänstillfälle. Eller kanske från 
en guidad visning? 



Från gamla kyrkans kyrkogård. I förgrunden 
bakom grindgallret skymtar några nyanlagda 
gravar 



Den gamla kyrkan har aldrig haft ett 
klocktorn och  i stället har klockorna 
hängts upp i en fristående klock-
stapel. 



Ännu en bild av klockstapeln 



Ännu en bild av klockstapeln 



På denna bild framgår att gravfältet nu är 
utökat åt väster (1965) 



Den här sommarbilden kommer från 
Strånganäs. 



Ännu en sommarbild med reklam för 
Älmeboda som inflyttningsort 



Vy från Hembygdsgården. 

Nertill vänster Gransåsstugan, födelsehemmet 
för den kände vagnmakaren Elof Lagergren, den 
kungliga sjuglasvagnens skapare. 

 

 



Ännu en vy från Hembygdsgården. 



4-bildsfoto från Hembygdsparken 



En stämningsfull bild med en pampig 
julgran utanför den gamla socken-
stugan. 



Älmeboda ger ut vykort med inbjudan om  
inflyttning till socknen. 



Ännu ett kort med reklam för socknen. 
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