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Bakgrund 
 
Blekinge museum har på uppdrag av Karlshamns kommun genomfört en översiktlig 
kulturhistorisk utredning inom fastigheterna Matvik 1:2 mfl och Vettekulla 1:4, mfl. 
Utredningen är avsedd att fungera som ett kommunalt planeringsunderlag och har föranletts av 
behovet av nya detaljplaner inom området. 
 
Arbetet har omfattat en översiktlig fältrekognosering, genomgång av äldre kartmaterial och 
tillgänglig litteratur. Utredningen har genomförts av antikvarie Agneta Ericsson och antikvarie 
Mikael Henriksson. 
 

 
Fig.1 Vy över del av utredningsområdet 
 
Utredningsområdet 
 
Utredningsområdet är uppdelat i flera delområden varav alla utom två är mycket små. Alla 
delområden, men framförallt de små, måste därför studeras och ses i relation till det landskap de 
utgör en del av. Totalt omfattar utredningen nitton delområden inom fastigheterna Matvik och 
Hällaryd. De två stora delområdena är de som ligger på den norra delen av Vettekulla.  Alla 
undersökta områden ligger på utmed Matviksvägen med början vid Vettekulla fram till Matviks 
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hamn. Terrängen utgörs av det för denna del av kommunen sedvanliga småskaliga 
kustlandskapet; granithällar ofta mjukt sluttande ner mot sjökanten genombrutna av dalgångar 
och gipar av skiftande storlek. Karaktären skiftar från torr hällmark med huvudsakligen barrskog i 
norr/öster till bördig odlingsjord kantad av ädla lövträd, huvudsakligen bok i söder/väster. Ju 
närmre strandkanten desto öppnare mjukare landskap, och det är också dessa delar som tagits i 
bruk för odling och bebyggelse. Området längs vägen mellan Vettekulla och Matvik är idag 
tämligen tätt bebyggt. 
 

 
Fig. 2 Karta över utredningsområdet Vettekulla-Matvik 
 
Kulturhistorisk överblick 
 
Riksantikvarieämbetet genomförde 1971 en fornminnesinventering i Karlshamnns kommun. 
Inom de nu aktuella områdena i Matvik och Vettekulla finns inga kända förhistoriska lämningar. 
Inte heller har några nya påträffats i samband med fältrekognoseringen. Däremot finns uppgifter 
om nu försvunna fornlämningar och fynd, bla en stenålderboplats i Matvik, funna flintredskap i 
Vettekulla, en silverskatt (tyvärr försvunnen) i Matvik tillika ett gravfält från järnålder vid 
Trensumåns utlopp. En tänkbar förklaring till avsaknaden av kända fornlämningar är att de 
odlats bort eller utplånats i samband med industriella företag, en annan att förekomsten aldrig 
varit särskilt stor. 
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Hur länge Matvik och Vettekulla varit kontinuerligt bebodda områden är inte helt klart. De 
äldsta uppgifterna om båda hemmanen dateras till 1600, då de redovisas som ensamgårdar. Inte 
heller berättar namnen något om bosättningarnas ålder. Betydelsen av namnet Vettekulla är 
okänd. Namnet Matvik anses spegla den rika fiskförekomsten i havsviken utanför. 
 
Vid kartläggningen av utmarken 1763 hade Vettekullagården till följd av befolkningstillväxten 
delats i fyra delar, vilka återfinns vid enskiftesförrättning 1825. Till alla hemmansdelar hör en 
eller två fiskeplaner i en lugn vik. Inägomarken, nogsamt hägnad mot betande kreatur, finns 
närmast runt om bebyggelsen samt längs landsvägen och sjökanten. I öster och norr dominerar 
vida utmarksområden helt utan bebyggelse.  På kartan från 1763 redovisas förutom gårdarna, 
vilka ligger utmed landsvägen precis som idag, ett båtsmanstorp. Vid enskiftet 1825 är torpet 
flyttat ett stycke norrut till nuvarande plats (Vettekulla 119:20). Invid Matviksgränsen finns 1763 
också ett fiskartorp. Under 1800-talets lopp tillkommer ett antal strandlägenheter. 
 

 
Fig. 3 Breda, jämnt byggda stenmurar är idag ett karaktäristiskt inslag i landskapet 
 
Utvecklingen för Matvik är ungefär densamma som för Vettekulla. Ensamgården har delats i flera 
hemmansdelar vilka 1763 trängs i vägkorsningen innanför hamnen. Även på (Yttre) Matviks 
stränder har fiskarlägenheter etablerats och ett båtsmanstorp låg på samfälligheten sydväst om 
byn. 1836 laga skiftas Matviks fem brukningsenheter och en hemmansklyvning 1856 ökar antalet 
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delar till sex. Åkergärden och slåtterängar ligger utmed landsvägen och ner mot sjökanten. 
Matviks hamn har så länge vi känner till varit en viktig lastageplats och hamn, som fram till 
sekelskiftet 1900 låg i den skyddade stora viken strax söder om byn, idag mer eller mindre 
igenvuxen och avskuren från sjön av en vägbank. Bredvid jordbruket har självfallet fiske och 
seglation varit de primära försörjningskällorna fram till 1880-talet. För såväl Matvik som 
Vettekulla har de olika näringarna på olika sätt satt sin prägel på bebyggelsen utformning och 
placering liksom nyttjandet av sjökanten. 
 
År 1882 påbörjades stenbrytning i bergen strax väster om Matviks bytomt och senare även på 
Vettekulla utmarker. Graniten var av prima kvalitet och läget strax intill goda 
utskeppningsmöjligheter var perfekt. Verksamheten växte med en rasande fart för att under 1920-
talet sysselsätta ca 300 man. Självfallet påverkade också stenindustrin utnyttjandet av landskapet 
långt utöver vad själva brottet med skrotstensvarp, järnvägsräls och annat medförde. En ny 
hamnplan med kaj, kranar, industrispår och bryggor etablerades strax söder om inloppet till den 
gamla hamnbassängen. Industrispåret som drogs från brottet till hamnen stängde den gamla 
hamnbassängen för större skutor. Befolkningen ökade och med den antalet bostadslägenheter, 
fortfarande framför allt längs med sjökanten. Om möjligt bodde även stenarbetaren med 
möjlighet till husbehovsodling och en hushållsgris. 1902 börjar den långa räckan av avsöndringar 
av lägenhetstomter från stamfastigheterna och fortsätter till långt in på 1930-talet. Under andra 
världskriget gick luften helt ur landets stenindustri. 
 
Mycket av den mindre skrotstenen kom till användning vid byggande av murar utmed 
ägogränser, odlingsytor och längs med vägar. Breda, jämnt byggda stenmurar är idag ett 
karaktäristiskt inslag i landskapet. Men många murar lades upp långt före stenbrytningens intåg 
för att hägna de nya ägorna och markera de nya gränserna skiftena förde med sig. Åker och äng 
hägnades för att hålla fritt betande kreatur utanför. Inga stora stenbrott eller skrotstensvarp finns 
inom det undersökta området, endast några enstaka mindre brott med kringkastad skrotsten, 
upptagna på prov eller till husbehov. Däremot finns många stenmurar av olika ålder, längd, 
kvalitet och karaktär. 
 
Även fisket och kanske också bondeseglationen satte spår i landskapet i form av framförallt 
bostadslägenheter omgivna endast av en liten inägolott med bete för kanske en ko, alternativt en 
stor köksträdgård med ett litet hönshus. Vid 1900-talets mitt återstår fisket som den enda 
försörjningen med framtiden framför sig, jordbrukets svanesång hade redan blivit märkbar. 
Fiskeflottan nyttjade sedan länge strandremsan rakt öster om byn som landningshamn, och 
filéfabrik med fiskaffär etablerades redan vid 1940-talets början. 
 
På den ekonomiska kartan från 1915-19 redovisas i princip samma landskap som tillkom drygt 
ett sekel tidigare, i samband med skiftena, kompletterat med effekterna av den begynnande 
industrialiseringen. Detsamma utgör basen eller skelettet också för dagens Matvik och Vettekulla. 
 
Vid 1900-talets ingång var gårdarna fortfarande koncentrerade utmed de stora öppna dalgångarna 
medan torp och lägenheter låg som ett pärlband utefter sjökanten. En viss förtätning vid hamnen 
i Matvik är tydlig. Matvik omtalades allmänt som ett mycket vackert område med vida öppna 
marker rika på blomster och kantade av ädla lövträd. Ett barfotalandskap skapat av seklers 
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betande kreatur och jordbrukande människor, som vi idag ännu kan ana. När det fria betet på 
utmarken upphörde, beskogades tidigare öppna arealer. När det blev olönsamt att bruka jorden 
intensivt, fick sly och snårskog tillträde till tidigare öppna ytor och åker- och ängssrenar. De idag 
öppna ytorna utgörs huvudsakligen fd åkermark, som nu brukas för slåtter och i viss mån 
betesdrift. Merparten ängs- och hagmark är igenlagd. 
 
Vid 1900-talets mitt inträffade nästa stora förändring av kustlandskapets nyttjande. Det 
småskaliga landskapet hade successivt under seklets första hälft blivit allt mer olönsamt att bruka. 
Samma landskap, framför allt i sjönära lägen, blev ungefär samtidigt alltmer eftertraktat som 
tomtmark till sommarstugor och i viss mån villor. Vid 1900-talets mitt drog en nybyggnadsvåg 
över landets kuster och sjöstränder. De nytillkomna tomterna på Vettekulla och Matvik ligger 
undantagslöst utmed eller strax intill landsvägen och i de forna inägomarkerna. Tomtmark har 
fortsatt att avsöndras och den planeringsprocess som nu är aktuell är en förlängning av 
bebyggelsevågen från förra sekelmitten. 
 
Befolkningstillväxten, industrialiseringen och fritidsboendet i kombination med en successivt 
ökad privatbilism ställde krav på framkomlighet. Vid 1950-talets slut bands landsvägen till 
Vettekulla ihop med landsvägen till Matvik till en landsvägssträcka. 
 

 
Fig. 4 Spår av stenindustrins påverkan och utnyttjande av landskapet 
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Karaktäristik 
 
Området Matvik - Vettekulla utgörs av ett småskaligt, lätt kuperat och granitdominerat 
kustlandskap av den typ som är vanlig i Blekinge, en skön blandning av berg i dagen och 
lövträdskantade dalar och strandremsor. Bokskogens dominans är på vissa ställen överväldigande. 
En långsträckt, lätt flikig kuststräcka med flera naturliga bra hamnlägen ger sammantaget goda 
förutsättningar för småskalig odling och fiske. 
 
Inägolandskapet är till del ännu öppet och i drift, genomkorsat och omgärdat av stenmurar. 
Utmarken är barrskogsbevuxen och har under framför allt 1900-talets andra hälft brett ut sig på 
gammal ängs- och hagmark norr och öster om landsvägen. Den äldre bebyggelsen utgörs av några 
stora gårdar och däremellan ett antal mindre lägenheter och torp, vanligen mycket om- och 
tillbyggda. Landskapets nyttjande har förändrats och liksom bebyggelsetätheten, men strukturen 
är idag densamma som vid 1700-talets mitt; dvs. gårdar och torp ligger där de länge legat, 
inägomarken likaså. Detsamma gäller den vida och öde utmarken. 
 
Vägnätet är också i princip detsamma som för 250 år sedan. De enskilda vägarna är underordnade 
landskapet och slingrar smala och smidiga mellan bergklackar och åkrar. De båda landsvägarna 
har förbundits med varandra. Breda stenmurar, ofta på båda sidor, kantar de äldre delarna. 
Fiskehamnen i Matvik har expanderat och är idag en stor fritidshamn, en marina. I den gamla 
hamnbassängen ryms mest ekor och den gamla utskeppningskajen är nästan övergiven. Fritids- 
och villabebyggelsen är av synnerligen blandad karaktär, såväl vad gäller hus som tomters och 
trädgårdars utformning, och ligger nära/inom den sedan länge bebyggda delen av markerna. 
 

Rekommendationer 
 
De avgränsade planområdena, med undantag av det stora Vettekullaområdet, omfattar inte och 
ligger inte heller i direkt anslutning till den äldre bebyggelsen. Däremot är de nästan 
undantagslöst placerade på fd ängs- eller hagmark.  Ur kulturhistorisk synvinkel är det viktigt att 
nytillkommande tomter och bebyggelse inplaceras i landskapet på ett sätt som fullföljer 
traditionen, dvs. inte mitt på åkermark eller hälleberg, samt att skalan inte överstiger den 
befintliga bebyggelsens. Viktigt är också att tomter och hus placeras så att de stenmurar som 
berörs inte måste rivas utan på ett naturligt sätt inordnas i områdena. Detsamma gäller självklart 
murarna längs landsvägen. Vägnätet inom hela området har lång hävd och bör inte förändras. 
Frågan om landsvägens framtida utformning och murarnas bevarande reser sig dock självklart. 
Om sotlager, benrester eller annat som skulle kunna tolkas som förhistoriska lämningar kommer 
fram i samband med schaktning skall Länsstyrelsen kontaktas. 
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