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Eftersom vissa kvalitéer blir värdefulla förs med ett visst tidsperspektiv, krävs kunskaper om historien för att kunna planera för framtiden. För 
att kommande generationer ska kunna förstå kvalitéerna krävs att fysiska miljöer bevaras. (Persson & Westerlund 2000, s. 9) För att kunna 
tillskapa ny bebyggelse som är väl förankrad i den befintliga miljön krävs viss förståelse om de grundläggande näringarna i landskapet och om 
hur tidigare befolkning utnyttjat landskapet. Därför ges en kort återblick om hur den Blekingska kusten använts under gången tid.  
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Blekinge har under alla tiden varit ett heterogent område där 
traditioner mötts när det gäller kultur likaväl som brukande av mark 
och vatten. Landskapet har genom dess geografi delats in i 
avgränsade områden som under äldre tider ofta var skilda från 
varandra. (Stenholm 1986, s. 21) Genom åren har många olika 
indelningar av landskapet gjort, men här har valts de två som är mest 
relevanta för projektet. 
 
Kulturellt delas landskapet i tre zoner, den yttre sydväst svenska, den 
inre sydväst svenska och den östsvenska.  Gränserna följer i princip 
Mörrumsån och Vierydsplatån som ligger mellan Ronneby och 
Bräkne-Hoby. Studier visar att såväl ortsnamn som dialekter följer 
denna indelning. Detta innebär att kulturen i de västliga delarna av 
länet har nära samröre med Skåne och Danmark, medan den östliga 
delen av länet har många kulturella likheter med de sydöstliga 
delarna av Småland. (Stenholm 1986, s. 21)  

Landskapets kulturella indelning (Stenholm 1986, s 21) 
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Näringsgeografiskt delas Blekinge in i tre huvudområden efter 
landskapets karaktär och förutsättningar. Strandbygden är 
skärgården och kustbandet i anslutning till denna. Landskapet har 
sedan historisk tid varit ett fångstland men var inte attraktivt för 
bebyggelse eftersom dalgångarna vid kustens omedelbara närhet var 
försumpade. Landhöjning och utdikning gjorde att marken först 
under historisk tid kunnat odlas i större omfattning. Öarna i den yttre 
skärgården har i allmänhet kortare tid av hävd medan landskapet 
innanför strandbygden har hävdats under mycket lång tid. 
(Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 14)  
 
Mellan- eller Byabygd är den gamla bondebygden som befolkades 
tidigt. I området finns flertalet av de kända fornlämningarna från 
brons- och järnåldern. Mellanbygden har den bästa odlingsmarken 
och tillsammans med delar av strandbygden är de områden som har 
längst hävdkontinuitet. (Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 14) 
 
Länets norra del kallas för skogsbygden och kolonialiserades först 
under medeltiden vilket innebär en kortare hävdkontinuitet. Området 
var länge nästan enbart utmark och det finns få fornlämningar. 
(Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 14) 
 
Gemensamt för strand- och mellanbygden är att bebyggelsetätheten 
är hög och förutom tätorterna är de många små samhällena 
karakteristiska för bebyggelsebilden. Landskapet genomskärs av 
dalgångar som huvudsakligen är orienterade i nord-sydlig riktning 
och som skiljs åt med skogsklädda platåer. I dalgångarna är jorden 
bördig och domineras av åkermark. Den agrara bebyggelsen präglas 
till stor del av skiftesreformen som genomfördes under början av 
1800-talet. På vissa ställen finns bebyggelsen samlad men i 
huvudsak ligger gårdarna spridda i landskapet. (Länsstyrelsen i 
Blekinge 1996, s. 11) 

��''� ��	 � � �  � � � � (�� � � � � � ��� � �  �
Kusten var i äldre tider landskapets framsida och 
kommunikationerna skedde till övervägande del sjövägen. Därav har 
sjöfarten i alla tiden varit en del av livet vid kusten. Likväl som 
kustens bönder bedrev fiske vid sidan om jordbruket, bedrevs sjöfart 
och handel för att sälja och köpa varor. (Haasum 2001, s. 11)  
 
Blekinges kust var livligt trafikerad och den skyddande skärgården 
samt de många hamnlägen gjorde att dagsetapper kunde avverkas 
även under sämre väderförhållanden. Under vikingatiden skedde 
stort handelsutbyte med Ryssland och Mälardalen vilket medförde 
att farleden utmed Blekinges kust var livligt trafikerad. (Persson 
2000, ss.3-4) Spår från äldre tider syns i form av förhistoriska 
gravanläggningar på höjdpartier och uddar utmed Blekinges kust. De 
äldsta är från bronsåldern och gravarnas placering tros, utöver den 
rent kulturella aspekten, ha fungerat som revirmarkering i 
landskapet. Dessutom kan de ha fungerat som markering av en 
forntida segelled utmed kusten. (Persson 2000, s.4)  
 
Under den danska tiden var det en livlig handel i bondehamnarna 
längs kusten i Blekinge. I bondehamnarna bedrevs handel utom 
räckhåll för stadens tullar och avgifter. Rötterna till handeln kommer 
från vikingatiden och tidig medeltid. Under Blekinges danska tid 
utnyttjades hamnarna huvudsakligen för utskeppning av ved och 
animalieprodukter till Köpenhamn. En del bondehamnar utvecklades 
till betydande handelsplatser vilket var fallet för hamnarna i Pukavik 
och Bodekull som sedermera blev staden Karlshamn. (Persson 2000, 
s. 5)  
 
Länge motarbetades bondehamnarna av myndigheterna som ville 
koncentrera handeln till städerna. 1864 kom en förordning om 
näringsfrihet vilket innebar att vem som helt fick bedriva handel och 
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hantverk både i staden och på landet. Detta medförde att 
kustsamhällena fick en ny årsrytm och nya yrkesgrupper kopplade 
till sjöfarten bosatte sig i kustsamhällena.(Haasum 2001, s. 11) 
 

 
De närningar som kan anses har haft störst betydelse för kustzonen i 
Blekinge är jordbruket, fiskenäringen och stenindustrin. Dessa 
näringar har lämnat spår i kulturmiljön och för att förstå dessa görs 
en fördjupad beskrivning av de tre grundläggande näringarna i 
kustbandet.  
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Sedan urminnes tiden har jordbruk och boskapsskötsel präglat 
landskapet och kan ses som den grundläggande näringen för den 
ursprungliga befolkningen längs kusten. Kustens bönder brukade 
både land och hav och var sedan gammalt inställda på mångsyssleri. 
Fisket har alltid funnit som en viktig binäring till jordbruket på 
landsbygden och anpassades efter årstiden. (Beijer 1987, s. 423) 
Även efter det att yrkesfiskekåren etablerats var fisket ett viktigt 
komplement till den agrara verksamheten. (Länsstyrelsen i Blekinge 
1996, s. 12) 

De markområden som idag anses uppvisa traditionell hävde tillkom 
huvudsakligen under den senaste expansionsperioden i 
kulturlandskapet som skedde mellan 1500- och 1800-talet. 

Hamnen i Karlshamn under 
början av 1900-talet  (Liljeroth, 
Martinsson & Swahn 1952) 

Gårdsmiljö i Saxemara. Bebyggelsen ligger väl förankrad i landskapet och 
omges av odlingsmark.  
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(Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 13) Under 1800-talet skedde stora 
förändringar i jordbruket då skiftesverksamheten drog fram över 
landet. Skiftesreformerna hade dock inte någon avgörande roll för 
den blekingska bebyggelsestrukturen och byarna överlevde i stor 
utsträckning även om de ofta blev uppluckrade då vissa gårdar 
flyttades ut. (Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 22) Under denna 
period blev jordbruket alltmer intensivt och samtidigt alltmer 
effektivt. Detta har fortsatt in på 1900-talet och framför allt efter 
andra världskriget skedde stora förändringar i jordbruket. 
(Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 16) Antalet jordbruksenheter har 
minskat successivt samtidigt som brukningsenheterna har blivit allt 
större. Det kreaturslösa jordbruket sätter stora spår i landskapet 
genom att allt mindre mark betas vilket resulterar i att landskapet 
växer igen. (Ronneby kommun 2003, s. 81)  
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Dagens bebyggelsestruktur i det blekingska odlingslandskapet har på 
många håll en stark förankring i historien. (Länsstyrelsen i Blekinge 
1996, s. 22) Topografin och jordmånen har spelat en viktig roll för 
gårdarnas och byarnas läge i Blekinge. Ofta placerades bebyggelsen 
i gränsen mellan åkermark och utmarken, gärna i närheten av ett 
vattendrag. Vanligen placerades byarna ett stycke upp på 
dalsluttningen med åker i dalen nedanför. (Länsstyrelsen i Blekinge 
1996, s. 22) 
 
Bebyggelsens utformning har förändrats genom tiderna. I 
gränslandet Blekinge, mellan det danska Skåne och det svenska 
Småland, har olika traditioner mötts. (Länsstyrelsen i Blekinge 1996, 
s. 24) Byggnadsmaterialet var vanligen timmer eller skiftesverk på 
landsbygden. Den begränsade tillgången på skog gjorde att i de 
västligaste delarna gjorde att korsvirke och sten var vanligare. 

(Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 25) Vid skiftet byggdes många 
nya gårdar och det skedde en uppluckring i det traditionella 
bebyggelsemönstret. Gårdarna låg fria och hade därför helt nya 
förutsättningar för dess organisering. (Länsstyrelsen i Blekinge 
1996, s. 24)  
 
Fram till mitten av 1930-talet var det relativt vanligt att hus flyttades 
i det blekingska kustområdet. Eftersom resurserna ofta var knappa 
behölls det som en gång hade anskaffats. Hus kunde köpas på 
auktion och det var även vanligt hus flyttades ett par hundra meter 
t.ex. vid giftermål. Husen flyttades huvudsakligen under vintern och 
i skärgården utnyttjades isen för att underlätta flytten.1 
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En följd av skiftesreformen var att torpbebyggelsen tillkom. Detta 
skedde främst i skogsbygden och torpen försäkrade bönderna och 
godsherrarna arbetskraft men gav samtidigt den växande andelen 
jordlösa försörjningar. En motsvarande utveckling skedde i 
kustområdet där de framväxande fiskelägena gav den ökande 
befolkningen uppehälle. Ofta anvisades denna bebyggelse till den 
sämsta delen av utmarken där spåren efter stenröjningen för 
nyodling finns kvar än i dag. (Länsstyrelsen i Blekinge 1996, s. 22) 
 
De uttunnade byarna fick åter en karaktär av samhällen då 
mellanrummen mellan gårdarna fylldes med torp eller hus utan 
tillhörande mark. Innehavarna var jordbruksarbetare eller vid kusten 
fiskare och stenhuggare. Den fria näringslagstiftningen i mitten av 
1800-talet gjorde att byarna åter fick en karaktär av samhälle då 
hantverkare och näringsidkare flyttade in i byarna. Detta gäller i 
synnerhet de större byarna och kyrkbyarna. (Björnsson 1946, s. 211) 

                                                
1 Leif Olsson intervju den 8 januari 2004 
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Dagens storskaliga och allt mer rationella jordbruksmetoder 
försvårar överlevanden för de minde jordbruken. Kust- och 
skärgårdsjordbruket var ett av de första att överges när 
urbaniseringen tog fart. I takt med detta förlorar kustlandskapet 
successivt sin variationsrikedom. (Boverket 1993, s. 66) Brukandet 
av marken är dock mycket betydelsefullt för både de boende och 
turister i kustområdet. Om inte marken brukas så växer den snabbt 
igen. Det attraktiva i landskapet är ofta skapat av människan vilket 
också behöver underhållas. (Länsstyrelsen i Blekinge län 1999) 
 
I det regionala hushållningsprogrammet ”Mer liv i skärgården” 
förutspås det produktionseffektiva jordbruket försvinna i kust- och 
skärgårdsområdena. Däremot anses att blandföretagandet kommer 
att öka i samma område där det traditionella jordbruket kompletteras 
med tex bärodling, turism och samhällsservice. (Länsstyrelsen i 
Blekinge län 1999)  
 
I Ronneby kommun har problemet uppmärksammats i förslaget till 
översiktsplanen. Kommunen framhåller att naturvård är en grund för 
att skapa förutsättningar till arters överlevnad och exempel på 
naturvård som är knutet till jordbruket i dag är tex gallring och 
skötsel av gamla hagmarker och djurhållning för bete av hagmarker. 
(Ronneby kommun 2003, s.81) 
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Som nämndes ovan var fisket ett viktigt komplement för 
jordbruksbefolkningen längs kusten. Fram till skiftesreformen 
bedrevs oftast fisket av bönderna själva, men i samband med skiftet 
kunde mark upplåtas för fiskare och i samband med detta uppstod 
även fiskelägen. (Jungståhl 1988, s. 124) Befolkningen var ofta 
beroende av alternativ sysselsättning och från 1700-talets första hälft 
kom lotsväsendet och kustbevakningen att ge kustens- och 
skärgårdens invånare möjlighet till alternativ sysselsättning. Detta 

Fisket har under alla tider 
varit ett viktigt komplement 
till jordbruket. (Liljeroth, 
Martinsson, & Swahn 1952) 
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föranleddes av att Karlshamn under 1700- och 1800-talet kom att 
utvecklas till en betydelsefull hamn och att skärgårdsleden fick stor 
betydelse. Under 1800-talet var båtbyggeri en viktig bisyssla och en 
möjlighet att skaffa kontanta medel för fiskarna. (Persson 2000, s.5-
6) 

�� ��� ��� �  	 �
Huvuddelen av fiskarena bodde i fiskelägena längs kusten eller i 
skärgården. Beroende på markupplåtelse bildades två typer av 
fisklägen. Den ena typen, som brukar kallas homogena fiskelägen, 
uppstod då ett särskilt område uppläts av bönderna till fiskarenas 
bosättning. Vanligen fanns denna mark utanför bondebebyggelsen 
på böndernas allmänningar och ofta var det den sämsta marken i 
byn. Karakteristiskt för de homogena fiskelägena var att 
bebyggelsen var mycket tät. (Jungståhl 1988, s.33-34) 
 
Den andra typen kallas för heterogena fiskelägen och utvecklades 
inom bondebebyggelsen genom att markägarna tillät bosättning av 
egentliga yrkesfiskare. I samband med skiftena glesades byarna ut 
och på den ursprungliga bebyggelsens plats växte ofta fiskarehusen 
upp. I dessa trakter var det även vanligt att bönderna sysslade med 
fiske som binäring eller huvudsaklig försörjning. (Jungståhl 1988, 
s.33)  
 
Fiskarena fick ofta arrendera den mark som markägaren ansåg som 
värdelös för jordbruk. Marken var ofta stenig men hade de tur kunde 
ett litet potatisland odlas upp på tomten. För fiskaren var det av stor 
betydelse om tomten låg vid stranden så att fiskaren fick en egen 
tilläggningsplats för sina båtar. Detta innebar även kortare sträckor 
att bära fisk och redskap mellan båt och garnhage. (Jungståhl 1988, 
s. 38-39)  
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Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var förändringen 
för fiskarena främst av teknisk art och säkerheten till sjöss 
förbättrades. Tidigare hade båtarna seglats ut till fångstplatserna, 
men i början av 1900-talet infördes förbränningsmotorer i 
Blekingefisket. (Jungståhl 1988, s. 127-130) 
 
Fram till början av 1990-talet hade Sverige en period av lönsamt 
fiske i Östersjön, men i samband med att torskfisket blev sämre 
minskade lönsamheten för fiskarna. Det moderna fiskets höga 
effektivitet har tvingar fram en begränsande lagstiftning vilket 
innebär att den fria etableringsrätten som fiskare är borta. (Molin 
2002, s. 34) En fiskeflotta med överkapacitet fungerad inte och EU 
finansierade projekt pågår längs kusten för att anpassa fiskeflottan 
till fiskbeståndets storlek. I dagsläget pekar fiskenäringen mot 
fortsatt nedgång och mångsyssleri anses som en nödvändighet även i 
framtiden. (Haasum 2001, s.11) 
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1860 kom gatstensepoken till Blekinge. Under de följande 80 åren 
skulle detta ge en växande befolkning försörjning när jordbruket och 
den framväxande industrin inte kunde erbjuda tillräckligt med 
arbetstillfällen. Närheten till havet och sjötransporter samt den 
rikliga tillgången på lättåtkomlig granit gjorde att gatstenindustrin 
blomstrade i Blekinge. Under de 80 åren bröts upp emot 1300 
stenbrott av varierande storlek i länet. (Wulfstrand 1993, s.7)  

Stenindustrin var industriellt inriktad. Stenen bröts och bearbetades 
för försäljning där merparten av stenen gick på export, främst till 
Tyskland. (Wulfstrand 1993, s. 7) Spåren av stenhuggeriet finns kvar 
tydligt än idag och syns som stora vattenfyllda stenbrott och högar 
av skrotsten ute i naturen. (Wulfstrand 1993, s. 10) 
 
Eftersom merparten av stenen gick på export var industrin mycket 
känslig för kriser och krig. Vid första världskriget tappade 
stenindustrin en stor del av sin marknad vilket medförde svåra tider 
med arbetslöshet och nöd för stenhuggarna. För att mildra effekterna 
satte regeringen och riksdag in åtgärder i form av allmänna arbeten 
av olika slag s.k. nödhjälps arbete. (Hällaryd-Åryd PRO 1997, s. 80)  
 
När kriget var slut behövdes mycket sten för att bygga upp det 
Europa som härjats av krig. Detta gav många arbetstillfällen och 
under perioden 1923-24 hade stenindustrin sin storhetstid. Efter 
1924 blev det åter sämre tider för stenindustrin som drabbades hårt 
av den världsomspännande depressionen. Åtgärder sattes in för att 
hjälpa de nödställda stenhuggarna som inte hade någon försörjning. 
Medan stenindustrin inväntade bättre konjunkturer hände det som 
skulle bli dödsstöten för denna industri. Betong och asfalt fick sitt 
definitiva genom brott. (Hällaryd-Åryd PRO1997, s.80)  
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Bönderna ville sällan hyra ut mark för husbyggnad till stenhuggarna 
mot kontant betalning. Istället hyrdes marken ut mot dagsverke på 
gården och runt sekelskiftet 1900 bodde övervägande delen av 
stenhuggarna i hus på ofri grund. (Rietz 1969, s. 148) 
 
Då det var svårt för arbetarna att skaffa bostad byggde arbetsgivaren 
ofta enkla baracker där arbetarna bodde med sina familjer. 

Under början av förra seklet 
bidrog stenindustrin till den ökade 
befolkningens försörjning. 
(Liljeroth, Martinsson, & Swahn 
1952) 
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Barackerna var vanliga upplåtelseformer för stenhuggare, väg- och 
skogsarbetare som ofta kom från en annan ort. (Wulfstrand 1993, 
s.21) 
 

 

 

Skrotsten i Matvik. 


