
En nostalgitripp. 

Nyfikenheten på Bettamåla klämma ledde till en liten biltur i Blekinge 

med Lars-Åke vid ratten och min grannfru Anna-Lisa Blomberg som 

guide. Vi följde den väg, som våra förfäder från Slätafly färdades för 

att sälja sina varor på torget i Karlskrona, fast i motsatt riktning, alltså 

deras hemväg.  

Låt oss börja vid Hotellet i Lyckeby, där man kunde få sig en ”färd-

knäpp” inför den långa vägen hem!   
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Bild: Föreningsbankens skrift ”Lyckeby-minnen” 

Hotellet drevs till 1951. Byggnaden revs 1966. 
Från hotellet gick sedan färden förbi Hässlegården och Mölletorps 

gård till Augerums kyrka. Där på bron före kyrkan fick man se upp, för 

där kunde man bli rånad på sin förtjänst från torghandeln. Den risken 

löpte dock inte vi. I stället fick vi lyssna till intressanta fakta om 

Augerum.                                                                                                    

Rakt österut hade vi Kronoberget. Allén till höger om vägen leder till 

en fin utsiktsplats där. Nedanför berget låg en gång fyra gårdar och 

där fanns en sockensmed. Annars domineras Augerum av kyrkan och 

herrgården med sina före detta arbetarbostäder. Kyrkan invigdes 

1821 och ersatte då en medeltida gråstenskyrka, som revs på grund 

av förfall.   
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I början av 1700-talet köpte apotekare Ferber ett hemman i Augerum 

för att anlägga en trädgård, där han kunde odla medicinalväxter till 

sitt apotek. Han köpte sedermera flera hemman och skapade en 

fantastisk anläggning, som lät tala om sig i hela riket. Hans bostad var 

Augerums ”gamla herrgård”.            – 

 

 

 

 

 

 

                      Bild: Länsstyrelsens ”Blekinges byggnads-minnen” 

Ferber delade upp sin mark i fyra avdelningar – en för köksväxter, en 

för medicinalväxter, en för 800 fruktträd och en för orangeri och fisk-

dammar. I orangeriet odlade han dvärgträd, som bar frukt i januari 

månad och meloner, som var mogna i juni. När Karl XII var i Lund, 

skickade Ferber honom meloner som present. Tropiska fåglar och en 

stor samling naturföremål, t.ex. uppstoppade fåglar, ormskinn och 

olika musslor hörde också till Ferbers specialiteter.  

 



 

 

 

 

 

Vackra alléer planterades mellan ägorna. Vissa av dem finns 

fortfarande kvar. Borgerskapet i Karlskrona reste med båt i Lyckebyån 

upp till Augerum  för att bese Ferbers fantastiska skapelse, som hade 

kostat 30 000 daler silvermynt att anlägga. Efter några år kom också 

kung Fredrik I för att beskåda det hela, men det ledde till olycka för 

Ferber. Hemlig-heten med att lyckas så väl med alla odlingar hade 

varit hans två fantastiskt duktiga trädgårdsmästare. Dem la nu 

kungen beslag på och anläggningen förföll. Ferber sålde gården till 

underpris och blev apotekare i Ronneby, där han upptäckte 

hälsobrunnen. Hans två vackra giftasvuxna döttrar fick inte umgås 

med jämnåriga utan måste stanna i hemmet och bara umgås med 

släkten. Två unga löjtnanter visade intresse för flickorna men blev 

bryskt avvisade av Ferber. Flickorna hade dock fattat tycke för de 

båda unga männen och  lyckades med hjälp av hemlig korrespondens 

hålla kontakten med dem. En natt när gubben Ferber var bortrest, 

blev döttrarna enleverade av sina kavaljerer. Båda paren blev lyckligt 

gifta. 

 

I början av 1800-talet lät den dåvarande ägaren till Augerums gård 

uppföra en ny mangårdsbyggnad, som kallades ”Stora hus”. 
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                   Bild: Länsstyrelsens ”Blekinges byggnads-minnen” 

På 1850-talet kom gården i familjen von Kochs ägo och det är den 
fortfarande. Familjen bor i ”gamla herrgården”. 
Vi fortsatte vår färd genom Lyckeåborg. Anna-Lisa gjorde oss 

uppmärksammapå den långsträckta höjd vi hade till höger om oss. 

Det är en förkastningsrand, som sträcker sig ända från Ulvasjön till 

Augerum. 

Vid Krokebro svängde vi vänster vid den gamla lanthandeln och körde 

över bron över Lyckebyån. 
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Tänk, att det här var gamla stadsvägen! Alldeles nedanför den gamla 

lanthandeln ligger Lindwallska sjön. Den fanns inte där, när våra fäder 

åkte hästskjuts till stan, för den är en konstgjord sjö, knappt 50 år 



gammal, skapad av Carl E. Lindwall, då han måste återställa naturen 

efter att ha grävt bort stora mängder matjord och grus där. Nu 

bedrivs sportfiske i sjön. 

Ett litet stycke längre fram finns till vänster en stenig inhägnad backe 

alldeles nära några hus. Det är en gammal pestkyrkogård. Man kan se 

på stenarnas form, vilka som är gravstenar. 

Snart kom vi fram till Gastaboken. Där var det kusligt. Det berättas, 

att en bonde, som en gång kom körande där med sina hästar och last  

på vagnen, plötsligt kände, att det gick förfärligt tungt att köra. 

Hästarna svettades och kämpade för allt vad de var värda och 

bonden började misströsta om att nå sitt mål. Det var gastar, som 

försökte hindra honom, och de släppte inte taget förrän skjutsen kom 

fram till Augerums kyrka. 

Vår färd gick vidare förbi kraftstationen i Biskopsberg strax söder om 

Kättilsmåla. Den byggdes på 1920-talet, där tidigare en mjölkvarn 

stått. Trots kraftverket tog det några år, innan Biskopsberg 

elektrifierades. En del familjer ville inte ha någon elektricitet, för de 

tyckte, att det var farligt att ”leda fram åskan till husknuten”. År 1988 

stod en helt ny anläggning färdig på samma plats. Den ägs av Torsås 

industri AB. 

Högt upp till vänster om vägen ligger Rävsjön, som avvattnas av 

Lyckebyån.  

Vi passerade en bevattningsfirma och kom sedan fram till gamla 

Kättilsmåla. Där fick vi se gamla posthuset. 

 

 

 



och Kättilsmålas äldsta skola samt ett litet bageri, där det förr 

bakades kringlor. En liten gumma brukade inhandla kringlor där för 

att sedan sälja dem vidare. Det var stor efterfrågan på kringlorna, 

eftersom många hushåll bara hade en stor bakugn för matbröd och 

inte kunde baka småbröd själva. 

Nu åkte vi över ån för fjärde gången och passerade ännu en gammal 

lanthandel samt Söderbergs kvarn och såg, som lades ned i slutet av 

1940-talet och början av 1950-talet. Ytterligare två kvarnar har 

funnits nedströms, varav endast byggnaden till Fondahns kvarn finns 

kvar. Det kom bönder med häst och vagn ända uppifrån Smålands-

gränsen för att få sin säd mald eller för att få hjälp med att såga sitt 

virke. Ibland blev det långa köer på bygatan. 

På vår färd hade vi nu nått Kättilsmålavägen och gav oss in på vägen 

till Ulvasjömåla. Vi åkte förbi ”Lille gård”, genom Giseryd och kom så 

äntligen fram till platsen för Bettamåla klämma. Nu var det dags att 

hitta klämman.  
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Det var inte lätt. Det såg inte alls ut som på bilden. Det såg inte heller 

ut som då far visade mig den för 50 år sen. Antagligen har stenblock 

rasat ner och täppt till den trånga passage, som fanns där en gång. 

Bettamåla klämma var ett farligt ställe för Smålandsbönder, som var 

på hemväg från stan lätt berusade och med pengar på fickan. Här i 

klämman hände det att de blev överfallna och rånade av blekingar. 

Hade de nu klarat sig både över bron vid Augerum och genom Kättils-

måla, var det väl snöpligt att bli rånad vid Bettamåla klämma! 

Somliga kunde dock försvara sig. En liten Smålandsbonde försvarade 

sig genom att ta en bräda ur vagnen och snurra runt med den, så att 

alla angriparna fick sig en smäll. En annan smålänning, som var stor 

och reslig, skrämde bort angriparna bara genom att ställa sig upp i 

vagnen och säga: ”Här gäller det att stå eller stupa, leva eller dö.” 

Vår färd gick vidare förbi vägen upp till gården Bråttlarna, som är 

Anna-Lisas föräldrahem. Namnet Bråttlarna kommer antagligen från 

de ”bråtar” ( högar av träd ) som man för länge sedan travade upp för 

att skydda sig mot svenskarna.  

Vi körde över Svinaryggarna, passerade ”Trelleborg”, Tvärbäcken och 

Norrmansliden. Här började ”Hantverkaregatan”, där det förr bland 

annat fanns två skräddare, en skomakare, en korgmakare, en träsko-

makare och så båtsman Unger. Där bodde också gumman, som sålde 

kringlor.  

 

Så kom vi förbi gården Råsen och fram till före detta skolan, där 

Anna-Lisa gått som barn. Vartannat år gick där årskurserna 1, 3 och 5 

och vartannat år årskurserna 2, 4 och 6. Nu är skolhuset privat-

bostad, men Anna-Lisa kunde berätta om sin lärarinna Inga 

Gustavsson och om hur de åkte skridskor på rasterna på kärrets is på 

andra sidan vägen. Hon kunde också berätta, att Alma i boden 



brukade låta sin ko beta vid skolan. Varje dag cyklade Alma dit och 

mjölkade kon med alla barnen omkring sig. 

När vi åkt förbi gården Dunken, var vi strax framme vid Sjöslätten. 

Där vek vi av från fädernas stadsväg och tog oss bort till Allsjömåla. 

Allsjömålas två gårdar köptes 1856 av familjen Koch på Augerums 

gård. Boningshuset, som finns kvar, är från 1600-talet och var förr 

byggt som en loftstuga men är nu ombyggt till en rak länga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stora upplevelsen av denna lilla åktur var, förutom alla 

berättelser vi fick oss till livs, att få veta vilken väg man reste till 

Karlskrona förr, då stora vägen mot Karsbo inte fanns. 

Tack Anna-Lisa för alla berättelser och tack Lars-Åke för initiativet och 

skjutsen! 

 

Lyckeby 2018-06-11 

Gunvor W. 

 


