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Centralt beläget i Blekinge län ligger kommunerna Karlshamn och Ronneby. Båda kommunerna sträcker sig från strandkanten i söder in till 
Smålandsgränsen i norr. Kommunerna har vardera ca 30 000 invånare och i kustbandet finns en tät landsbygd med mycket fritidsbebyggelse. 
Vegetationsmässigt sett är Blekinge ett gränsland mellan lövskogsregionen och södra barrskogsregionen. Kustzonen är rik på vegetation och de 
lummiga skogarna sträcker sig i många fall ända ner till strandkanten. Detta område är utgångspunkten för examensarbetet. 
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Enligt PBL ska alla kommuner ha en översiktsplan som ska ge 
vägledning om kommunernas framtida användning av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och 
bevaras. (Boverket 2002, s. 9) Därför har respektive kommuns 
översiktsplan utgjort grunden för studien om kustzonens utnyttjande. 
I Ronneby pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och 
studierna i detta arbete utgår från förslaget till översiktsplanen som 
var ute på samråd under september till december år 2003. 
Översiktsplanen i Karlshamn antogs av kommunfullmäktige 1990.  


�������
I förslaget till översiktsplanen framhåller kommunen vikten av att 
särskilt studera kustzonen och efterfrågar ett samarbete med 
grannkommunerna. Detta eftersom många av de förändringsproblem 
som finns längs kusten är gemensamma för de olika kommunerna. 
(Ronneby kommun 2003, s. 67) 
 
I översiktsplanen har kommunen satt upp övergripande mål genom 
”Vision 2010”. Ett av dessa mål är att kommunen ska erbjuda 
attraktiva boendemiljöer för alla och i samband med detta planeras 

28 km 

Studieområdet utgörs av kustzonen mellan städerna 
Karlshamn och Ronneby i Blekinge län. Kustzonen 
omfattar 28 km. (Ronneby kommun 2003) 
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det för ökat inflyttande. Ett villkor för ökad inflyttning är att 
attraktiva boendemiljöer kan erbjudas och bland de områden som 
kommunen anser har goda möjligheter till detta är främst de större 
tätorterna, men även kustbygden anses som attraktiv ur 
bosättningssynpunkt. (Ronneby kommun 2003, s. 43) Ett grundkrav 
är att all ny bebyggelse som tillkommer ska vara anpassad efter den 
befintlig miljö samt att en god vatten- och avloppslösning kan 
ordnas. Eftersom det är svårt att skilja permanent- från 
fritidsbebyggelse ska kravet på vatten- och avloppslösning vara lika 
vid nybyggnation av alla hus i kommunen. (Ronneby kommun 2003, 
s. 44) 

�"!��(")��
I översiktsplanen framhåller Karlshamns kommun att närheten till 
hav och natur ska vara utgångspunkter för bostadsbyggandet. 
(Karlshamns kommun 1990, s 8) Eftersom det varken finns 
möjligheten till förtätning eller tillgång på planlagd mark för 
bostäder inne i staden, har kommunen pekat ut ett antal områden i 
stadens närhet som anses som lämpliga utbyggnadsområden. Av 
detta framgår att det främst är området öster om staden som avses 
vara lämpliga för bostäder. (Karlshamns kommun 1990, s. 10) 
 
Kustzonens bebyggelse behandlas i översiktsplanen under rubriken 
Landsbygds- och havsområden. Bebyggelsen behandlas så till vida 
att ny bebyggelse får uppkomma endast om det anses lämpligt 
utifrån de krav som anges i PBL och NRL och att större projekt kan 
kräva planläggning. Dessutom framhålls att det generellt sett är 
viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden och de natur- och 
kulturvärden som finns i området. (Karlshamns kommun 1990, s. 
46) 
 

I den kommunomfattande ÖP som gjordes 1990 och även i en 
fördjupning av ÖP över Karlshamns stad gjordes strategiska 
ställningstaganden för bebyggelse utvecklingen. Då fastslogs 
målsättningen att verksamheter och industrier i huvudsak skulle växa 
väster om staden, medan bostadsbebyggelsen skulle växa öster ut 
från stadskärnan. (Karlshamns kommun 2003, s. 5) 

�*� +������",�!-���$���
I översiktsplanerna finns kommunens avgränsning av kustzonen 
redovisad. Denna avgränsning skiljer sig mellan kommunerna och en 
redovisning av denna följer nedan.  
 
När översiktsplanen i Karlshamns kommun upprättades 1990 
fastslogs även kommunen avgränsningen av kustzonen. 
Länsstyrelsen angav att i princip väg E66, nuvarande väg E22, skulle 
utgöra den norra gränsen för kustområdet. Kommunens åsikt skiljde 
sig från länsstyrelsens och anledningen till detta är att området i sin 
helhet inte ansågs ha de värden som avsågs i NRL. Lagen avsåg att 
förhindra att nya enskilda hus tillkom i obebyggda områden nära 
stränder som var attraktiva för friluftslivet. (Karlshamns kommun 
1990, s 37) 
 
Kommunen ansåg därför att kustzonens avgränsning borde vara 
längs järnväg- och vägsträckningar som Länsstyrelsen angav i 
kommunens västra del, men att den borde sammanfalla med 
avgränsningen för riksintresse i kommunens östra del. Norr om 
denna gräns ansåg kommunen att nytillkomma enskilda fritidshus 
inte strider mot de geografiska riktlinjerna för kustområdet. 
Dessutom ansåg kommunen att det fanns förutsättningar för att ny 
fritidsbebyggelse skulle kunna tillkomma även söder om denna 
gräns. Avgörande borde där vara i vilken grad det rörliga 
friluftslivets och turismens påverkas. (Karlshamns kommun 1990, s 



���������� !"#$ $��� % ��"�#�&"'�$#�� $ � � �

 17

37) I dagsläget är kustzonen fastställd av Länsstyrelsen och gäller 
likt intilliggande karta.  
 
Ronneby kommun följer, i förslaget till översiktsplan, den 
avgränsning av kustzonen som gjordes av länsstyrelsen i samband 
med upprättandet av det regionala miljö- och 
hushållningsprogrammet ”Mer liv i skärgården”. Kommunen 
hänvisar även till hushållningsprogrammet när det gäller hur 
kustzonen bör behandlas i olika avseenden. (Ronneby kommun 
2003, s. 111) 
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På uppdrag av regeringen utarbetade länsstyrelsen i Blekinge län 
under 1999 tillsammans med skärgårdens samhällsorganisationer 
och länets skärgårdskommuner, ett lokalt miljö- och 
hushållningsprogram för skärgården. Syftet var att utarbeta konkreta 
förslag för att komma till rätta med miljö- och hushållningsproblem i 
skärgården och samtidigt främja sysselsättning och tillväxt med sikte 
på ekologiskt hållbar utveckling. (Länsstyrelsen i Blekinge 1999) 
 
Programmet berör inte bara skärgården, utan även kustzonen 
behandlas. Dock vänder sig programmet i huvudsak mot skärgården 
och miljöerna ute på öarna. En del av förändringsproblemen som 
finns där gäller även för fastlandskusten, men många problem är 
specifika i skärgården. Därför kommer programmet endast att 
beröras summariskt, men avgränsningen av kustzonen följer 
hushållningsprogrammet som grundar sig på de geografiska 
bestämmelserna enligt 4:e kapitel MB.  
 

Kustzonens avgränsning enligt 4:e kap MB. (Länsstyrelsen i Blekinge 
1999) 

�"!��(")�� 
�������
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För att kunna göra en djupare studie om hur bebyggelsen vuxit fram längs kusten har två fallstudieområden valts. Dessa är Saxemara i Ronneby 
kommun och Matvik i Karlshamns kommun. I detta kapitel ges en motiverig till val av fallstudieområde samt en beskrivning av samhällena. 
 

�� $,�!$��� $���",�!-���$���
Examensarbetet har avgränsats till att studera bebyggelsen i 
kustsamhällena Saxemara i Ronneby kommun samt Matvik i 
Karlshamns kommun. I ett inledande skede av arbetet studerades ett 
större antal kustsamhällen, som valts ut genom kartstudier och 
studier i översiktsplanerna. Dessa var Vettekulla, Matvik och 
Guemåla i Karlshamns kommun samt Vieryd, Bökevik, Trolleboda, 
Spjälkö, Saxemara, Ekenäs och Slättanäs i Ronneby kommun. 
Områdena studerades vidare genom litteraturstudier, kartstudier samt 
besök på plats. Därefter valdes de två områden som var mest 
jämförbara och som hade liknande förutsättningar när det gäller 
framtida utvecklingsmöjligheter. Motiveringen till valet av 
Saxemara och Matvik är följande:  
 

• Båda samhällena har en blandad bebyggelse av permanent- 
och fritidshus, men i båda fallen finns det flest permanenthus 
i bykärnan medan fritidshusen ligger utanför samhället. 

 

• I samhällena finns en bykärna. I Matvik finns denna vid 
hamnen och i Saxemara vid kyrkan och skolan. 

 
• Det finns en tydlig koppling till havet och båtar, både 

historiskt och i dagsläget. 
 

• I både Saxemara och i Matvik bedrivs än i dag 
jordbruksverksamhet.  

 
• Bebyggelse har kommit till under många år och det finns en 

varierad tidsålder i bostadsbeståndet.  
 

• Kopplingen till väg E22 är lika bra i båda områdena. 
 

• Det finns intresse för kompletteringsbebyggelse i båda 
områdena från kommunernas sida. 

 
• Både i Saxemara och i Matvik är kommunalt vatten och 

avlopp utbyggt, vilket kan ses som en förutsättning för att ny 
bebyggelse ska kunna tillkomma.  

 �"3�)"!"���" ,$&�

Karta över fallstudieområdena Matvik och Saxemara är utmärkta. 
(Länsstyrelsen i Blekinge län 2004) 
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Trots att det finns många likheter mellan de båda samhällena, finns 
det även några stora skillnader dem emellan.  
 

• I Matvik finns ett tryck efter tomter och delar av området är 
ett planerat exploateringsområde. I Saxemara finns inget 
tryck efter tomter. 

 
• I Saxemara finns goda möjligheter att komma i kontakt med 

vattnet och att bada. Största delen av Matvik är ianspråktagen 
som tomter och det finns endast begränsade möjligheter att 
komma i kontakt med vattnet.  

 

 
• Landskapet är starkt kuperat i Matvik och i Saxemara är 

landskapet relativt flackt. 
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Så beskrivs Saxemara 1671 av jorddrevningen och under årens lopp 
påpekades flera gånger att jorden i byn var mager. Däremot utgjorde 
Saxemaraviken en bra naturhamn vilket medförde goda 
förutsättningar för fiske och sjöfart i byn. (Beijer 1987, s. 401) 
 
1786 ägde storskifte rum i byn som hade åtta bönder. Huvuddelen av 
den ursprungliga byn låg nere vid stranden och bäckens utlopp till 
Saxemara viken. (Beijer 1987, s. 402) På motsatta sidan av viken, 
där varvet ligger idag, fanns under 1700-talet ett fiskeläge som 
kallades ”Skjerfs gatehus”1. (Beijer 1987, s. 401)  
 
Enskiftet ägde rum mellan 1819 och 1821 i Saxemara. Detta 
medförde att gårdarna flyttades från det ursprungliga läget nere vid 
stranden, åt norr, väster och söder. Gården som ligger vid 
landsvägen i öster finns dock kvar på sitt ursprungliga läge. (Beijer 
1987, s. 401) 

                                                
1 Ett gatehus var en jordlott av allmänningskaraktär som utnyttjades till ett 
speciellt syfte.  

”Skarp sand, odugligt material som uti näppeligen något 
av värde giver, mycket mindre, eljest, och fördenskull för 
kontinuerligt missväxt mestadels till ödejordar bliver.” 
”Skönt fiskeri uti stranden som när hos ligger, både till 
husbehov och salu.” (Beijer 1987, s. 401) 

Kartbild från gamla ekonomiska kartan.  
Upprättad ca 1920, Lantmäteriet. 
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Saxemara växer under slutet av 1800-talet till ett kustsamhälle med 
många olika yrkesgrupper. Många yrken var knutna till havet så som 
sjömän, lotsar och båtbyggare. Stenhuggare förekom i byn från 
1895. (Beijer 1987, s. 401) 
 
Eftersom många av bönderna utnyttjade fiske som komplement till 
jordbruket kunde gårdarna vid arvskifte styckas i mindre delar än 
vad som normalt krävdes för försörjning av en familj. 
Hemmansklyvning resulterade i att varje gård fick mindre mark och 
1918 uppgavs att det fanns 15 jordbruksfastigheter i byn, som ska 
jämföras med de åtta som uppgavs vid storskiftet. Flera av de gårdar 
som angavs efter hemmansklyvningen var nog i själva verket 
fisketorp som fick lägenhet längs ut på Saxemara Näs. (Beijer 1987, 
s. 401) 
 

���,-3�!� �
I Saxemara byggdes 1913 en skola vid landsvägen och intill denna 
byggdes 1939 en kyrka. (Beijer 1987, s. 401) Kyrkans strategiska 
läge i viken ger samhället falsk karaktär av en gammal kyrkby med 
medeltida anor. Kyrkan ritades av stockholmsarkitekten Herbert 
Kockum. Kyrkogården anlades 1940 och 1989 kompletterades 
kyrkan med ett nytt församlingshem. Idag utgör skolan och kyrkan 
centralpunkten i samhället som har utvecklats med ett relativt stort 
villaområde väster därom. 
 
På den östra sidan om viken finns ett varv som grundades 1917 på 
Stekö och flyttades till sitt nuvarande läge 1927. Dessförinnan låg 
varvet på motsatta sidan av viken, men eftersom det var sämre 
vattendjup på västra sidan, flyttades varvet till den plats där ”Skjerfs 
gatehus” tidigare låg. Varvets brygga fanns redan sedan innan och 

ovanför den fanns en garnhage som fiskarna använde för att torka 
sina nät. (Blekingeboken 2003, s. 22)  

�-�"!�"�
Vägen genom Saxemara har förankring långt bak i historien. På 
1800-tals kartor kallades kustvägen från Ronneby till den västra 
kustbygden för Östra och Västra Varevägen. Uppdelningen var 
sådan att vägsträckan mellan Ronneby till Saxemara kallades för 
Östra Varevägen och sträckan mellan Ronneby, Guttamåla och 
Vieryd kallades för Västra Varevägen. (Rosén 1975, s. 3) Under 
1900-talet byggdes vägen mellan Skönevik och Dragsnäs som 
förband kustens byar med varandra. Mellan Risanäs och Torneryd 
byggdes även en vägsträcka som anslöt till Västra Varevägen. 
(Persson 1998, s. 62) 
 

Östra Varevägen går genom Saxemara. 
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Under 1970-talet fastställde kommunen mark för friluftslivet. En 
uppställningsplats för husvagnar tillkom i samhället någon gång 
mellan 1973-1975, på önskemål från allmänheten. Denna finns än 
idag och kommunen hyr säsongvis ut 25 platser. Kommunen äger 
marken och sköter om både uppställningsplatsen och den 
intilliggande badplatsen.2 
 
Under slutet av 1970-talet fanns ca 260 hel- och delårsboende i 
Saxemara och i en områdesplanering som gjordes för Vieryd-
Saxemara 1978 angavs ett intresse från kommunens sida för viss 
bebyggelseutveckling. Denna skulle i första hand ske i de sydvästra 
delarna där jordbruksmarken ansågs lämplig för exploatering. 
(Ronneby kommun 1987, s. 84)  

�")(-��� �$#"��
Saxemara har idag drygt 400 invånare, både permanent- och 
sommarboende. Skolan och kyrkan är samhällets centrala punkt. 
Skolbyggnaden från 1913 har kompletterats med ytterligare 
byggnader och utnyttjas för både förskole- och fritidsverksamhet 
samt som F-6 skola. (Ronneby kommun 2003, s. 58) 
 
Det finns ingen service i samhället utan invånarna är hänvisade till 
Ronneby för samhälls- och kommersiellservice. I samhället finns en 
fotbollsklubb som utgör en av de största fritidsaktiviteterna i 
samhället. Fotbollsplanen ligger norr om samhället.  
 
Varvet, som grundades 1917, utgör en unik miljö i samhället. Miljön 
runt varvet har i stor sett inte förändrats under de senaste 40 åren och  

                                                
2 Monica Ankarcrona, fritidsförvaltningen Ronneby Kommun 2004-02-27 

Skolan i Saxemara. Det gula skolhuset byggdes 1913 och kompletterades under 
1980-talet. Idag inryms både förskole-, fritids- och skolverksamhet 
byggnaderna.   

Affären i Saxemara lades ner för några år sedan.  
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här tillverkas fortfarande träbåtar av hög kvalité. Under årens lopp 
har det byggts många båtar till både fiskare och för militär 
verksamhet i Saxemara. (Blekingeboken 2003, s. 22) 

� "�#�&"'� � �
I Saxemara finns stora områden med brukad mark vilket har medför 
att omgivningen är relativt öppen. Norr om samhället är terränger 
kuperad och skogsbeklädd med i huvudsak lövträd. Närmare havet 
är marken flack, låglänt och bevuxen med gles ek- och björkskog 
med inslag av en. Jordbrukets minskade intensitet har bidragit till att 
kustlandskapet till viss del har vuxit igen. 

Vy från söder. Båtvarvet i Saxemara flyttades till dess nuvarande plats 1927.  
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Kommunen är positiv till kompletteringsbebyggelse både i och 
utanför Saxemara. Trots att samhället ligger i en naturskön skärgård 
upplever kommunen endast en liten efterfrågan på tomter för ny 
bebyggelse. En bidragande orsak till detta kan vara att samhället 
saknar affär och annan service samt att kommunikationerna till 
Ronneby är begränsade. (Ronneby kommun 2003, s. 58) 
 
Det finns inga lediga tomter i Saxemara idag men kommunen anser 
att det finns två tänkbara exploateringsområden vilka båda är 
privatägda. Det ena området är beläget norr om kyrkan och det andra 
vid varvet.3 

                                                
3 Karin Svensson, fysisk planerare, samhällsbyggnadskontoret Ronneby kommun 
2004-02-26 
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I Matvik finns spår som tyder på mänskliga aktiviteter i området så 
långt tillbaka som till stenåldern. I huvudsak utgörs fornlämningarna 
av stenåldersboplatser och enmansgravar. Nära utloppet av 
Trensumsån har det under gångna tider funnits ett järnåldersgravfält, 
som dock har förvanskats. (Hällaryd-Åryds PRO 1997, s.46) 
 
De första uppgifterna om invånarna i Matvik finns antecknade i 
mantalslängder från 1600-talet. Under denna tid fanns det endast en 
gård i Matvik som kallades för Matviks Gård. Den äldsta bevarade 
kartan över Matvik upprättades i samband med laga skifte 1834. Byn 
bestod då av ett tiotal hus som låg samlade vid Matviks Gård. En 
lastplats finns angiven på kartan och låg i den södra delen av 
hamnen. (Hällaryd-Åryds PRO 1997, s. 47) 
 
Kring sekelskiftet 1900 var huvudnäringarna i byn fiske, jordbruk 
och stenhuggeri. Befolkningen levde under mycket knappa 
omständigheter och alla i familjen fick hjälpas åt för överlevnad. 
(Hällaryd-Åryds PRO 1997, s.8)  
 
Kring 1920 fanns det ca 20 hus i Matvik och de stod med jämna 
mellanrum längs kusten. I Matvik var tomterna ursprungligen stora 
för ge möjlighet till att odla potatis och grönsaker samt att hålla djur 
för husbehov. (Hällaryd-Åryds PRO 1997, s.50) 
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Stenindustrin i trakten hade sitt centrum i Matvik och det finns 
många spår efter stenbrytningen. Till en början var det mest mindre 
företag med små stenbrott som var verksamma i området. Under 
1880-talet blomstrade industrin upp och större stenbrott togs upp. 
Den största brytningsplatsen i Matvik kallades för Kilekula. Från 
brytningsplatserna fanns en 4 km lång järnväg som ledde ner till 
hamnen i Matvik på vilken sten transporterades och lastades på 
fartyg för vidare transport. Under slutet av 1800-talet anlades en 
lastbrygga i Matvik med ett djup på 14 fot. Där lastades de mindre 
fartygen, men de mer djupgående lastfartygen fick ankra på redden 
och stenen forslades ut med pråmar. (Hällaryd-Åryds PRO 1997, s. 
46). 
 
Under tiden från början av 1920-talet till mitten av 1940-talet 
dominerade stenhanteringen industrin i området. Efter jordbruket 
och fisket var stenhuggeriet den viktigaste näringsgrenen i området 
vid sekelskiftet (Hällaryd-Åryd PRO1997, ss.78-80) 
 

����������3'"��$��� �
Under slutet av 1900-talet har bebyggelsen expanderat och utmed 
kusten knyter bebyggelsen samman Matvik och Vettekulla. I den 
västra delen av Matvik är bebyggelsen i stor utsträckning 
fritidsbebyggelse som ändras för permanentboende. (Karlshamns 
kommun 2003, s. 20) En stor del av bebyggelsen har tillkommit 
under mindre organiserade former vilket gör att området inte har 
någon samlad arkitektonisk stil. Denna variationsrikedom gör dock 
att bebyggelsen ändå upplevs som sammanhållen. (Karlshamns 
kommun 2003b, s. 8) Många av fastigheterna har sjötomter vilket 
medför att kusten till stor del är privatiserad. Mindre luckor finns 

dock mellan tomterna vilka medför en möjlighet för allmänheten att 
komma ner till stranden. (Karlshamns kommun 2003a, s.20) 

�

I Yttre Matvik ligger fritidsbebyggelsen ”instucken” i det kuperade 
landskapet. Huvuddelen av bebyggelsen ligger vid strandlinjen och området 
har ingen samlad arkitektonisk stil.  
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I Matviks bykärna domineras miljön av Matviks Gård och 
hamnområdet. Gården brukas aktivt och bebyggelsen är storskalig 
och omges delvis av öppna fält. I bykärnan är huvuddelen av 
bebyggelsen permanentbostadshus. I Yttre Matvik finns den mesta 
fritidsbebyggelsen.  
 
I hamnen ryms många funktioner för fritidsbåtar som t.ex. bryggor, 
sjöbodar och uppställningsplatser. Detta har idag blivit den centrala 
punkten i byn och här trafikerar även skärgårdstrafiken sommartid.  
 

 

 
 
 
 

Vy från söder. Till vänster syns Matviks gård och till höger hamnen. 

Hamnen i Matvik har blivit byn centrala plats och här finns många funktioner 
på sommaren, inte minst för turisterna.  

Från Matviks hamn utgår Matvik – Tärnö linjen sommartid. 
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Som kan ses på kartan från 1919 fanns ingen förbindelse mellan 
Matvik och Vettekulla. För transporter in till Karlshamn användes 
vägen som går över Korset. Vägen genom Yttre Matvik är idag en 
direkt fortsättning av Vettekullavägen som övergår och byter namn 
till Matviksvägen. Vägen är smal och kurvig. Bebyggelsen ligger i 
huvudsak söder om vägen och tillfarten till bostäderna sker från 
mindre avtagsvägar från Matviksvägen. I Matviks bykärna är 
vägarna av något bättre standard och leder ner till hamnen som är en 
central punkt i byn.  
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Landskapet i Matvik är mycket varierande med öppna fält och 
beskogade höjdpartier. Vid kustbandet ömsom sänker sig marken i 
vikar och slätter och ömsom höjer sig i höga och otillgängliga 
klippor. Inåt land är marken mestadels beskogad och små sjöar sätter 
sin prägel på landskapet. 
 
Naturen i Matvik beskrivs under 1920-talet som mycket öppen med 
stora hagar, böljande sädesfält och en vacker skog full av blommor, 
bär och annan växtlighet. I skogen betade gårdarnas hästar och kor 
och höll därmed skogen fri från sly och ris. (Hällaryd-Åryds PRO 
1997, s. 52) 
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Kommunen har för avsikt att Matvik ska förtätas med ytterligare 
bebyggelse främst för bostadsändamål. Den nya bebyggelsen ska i 
huvudsak uppföras som friliggande hus och bebyggelseområdena 
ska i största möjliga utsträckning följa och anpassas till den 
omgivande naturen. För varje delområde har kommunen genom ett 
program för detaljplan upprättat rekommendationer för vidare 
exploatering. (Karlshamns kommun 2003a, s. 30) I Matvik är det 
främst ett område norr om Matviksvägen som anses vara möjligt för 
exploatering. (Karlshamns kommun 2003a, s. 38) Eftersom 
Karlshamns kommun inte äger mark inom området innebär det att ny 
bebyggelse endast kan komma till genom privata initiativ. 

Matviksvägen slingrar sig fram genom landskapet och följer topografin. Vägen 
leder genom Matvik in mot Karlshamn.  
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Landskapet i Matvik  
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