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I Saxemara och Matvik har bebyggelseförhållandena varit i stort sett lika fram till början av 1900-talet. Samhällenas expansion därefter skiljer 
sig dock åt och i detta kapitel görs en jämförelse mellan de båda fallstudieområdenas expansion och på vilket sätt kommunernas planering har 
påverkat denna. Dessutom förs en diskussion om hur natur- och kulturmiljön förändrats i samhällena. 
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Det som är de största skillnaderna mellan de båda samhällena är 
främst förutsättningarna genom landskapet, bebyggelsestrukturen 
samt centrumbildningen. Landskap i Saxemara är en flack dalgång 
medan det i Matvik består av ett kuperat höjdparti. 
Bebyggelsestrukturen i Saxemara är relativt samlad medan den i 
Matvik är spridd längs strandkanten. Tillkomsten av skola och 
kyrkan i Saxemara bidrar till att byn fick en tydlig central punkt och 
att miljön upplevs som ett samhälle.  
 
Likheterna i bebyggelsen under hela 1900-talet är att husen till 
största delen är uppförda i trä och färgsatta i traditionella färger. 
Dessutom har tomtstorleken inte förändrats nämnvärt genom tiderna, 
utan den genomsnittliga tomten är 1 000 – 1 500 m2 i båda 
samhällena. Det som har förändrats är dock att bebyggelsens yta har 
blivit större samt att husbredden har ökat, vilket påverkar 
förhållandet mellan byggnadsarea och tomtarea.  
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Bebyggelseexpansionen i Saxemara och Matvik var likartad fram till 
mitten av 1900-talet, varefter den skiljer sig främst när det gäller typ 
av bebyggelse och bebyggelsen placering i landskapet. Under 
perioden 1930 – 1959 byggdes främst fritidsbebyggelse, vilken inte 
reglerades av någon plan i något av samhällena. Bebyggelsen var i 
huvudsak småskalig och tomterna stora, mellan 1 000 och 2 500 m2. 
Generellt togs stor hänsyn togs till naturen vid exploateringen i båda 
samhällena. 
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Den expansionsperiod som skiljer sig mest mellan de båda 
fallstudieområden är 1960 - 1979. Under denna period byggdes 
främst villor i Saxemara medan det i Matvik tillkom främst 
fritidsbebyggelse. I Saxemara uppkom all bebyggelse i planlagda 
områden, medan i Matvik skedde expansionen i huvudsak utan att 
föregås av planläggning.  
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I Matvik placerades fritidsbebyggelsen i nära anslutning till havet 
och skilt från bykärnan. Eftersom huvuddelen av fritidsbebyggelsen 



inte styrts av planer har denna uppkommit glest och är inte ordnad 
efter några tydliga strukturer eller mönster. Bebyggelsen är placerad 
på ett sådant sätt att det upplevs som underordnande landskapet. 
Detta har medfört att i de fall som fritidshusen byggts om för att 
tjäna som permanentbostad har husen byggts till men ligger kvar på 
samma plats. Detta gör att även permanentbostadshusen i området är 
väl förankrade i landskapet. Tomterna är till största delen 
naturtomter och fastighetsgränserna utgör ingen fysisk gräns, varför 
tomterna upplevs som större än vad de verkligen är.  
 

 

 
Avvikande från denna bebyggelsestruktur är det område i västra 
Yttre Matvik som planlades för fritidsbebyggelse 1962. Planen 
omfattade från början även ett område söder om Matviksvägen, men 

ändrades till att enbart omfatta området norr om vägen för att bevara 
den oexploaterade kuststräckan. I detta avseende ledde planeringen 
till att kustpartiet lämnades orört och är idag tillgängligt för 
allmänheten.  
 
I planbestämmelserna finns skydd för naturen, vilket ändå inte 
bidragit till att stor hänsyn tagits till naturen vid exploateringen. En 
slutsats av detta faktum är att generella bestämmelser för bevarande 
av vegetation inte nödvändigtvis ger den önskade effekten. Därför 
kan mer precis reglering exempelvis genom inmätning av befintlig 
vegetation krävas för att miljön ska bevaras. 
 
I Yttre Matvik finns totalt sett en rik variation i bebyggelsens 
storlek, utförande och form. I det avseendet kan bebyggelsen 
upplevas splittrat, men den likartade placeringen i den kuperade 
terrängen bidrar till en enhetlig bebyggelsebild.  

En ombyggd ”stuga” som ligger väl förankrad i landskapet i Matvik.  
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I Saxemara skedde den huvudsakliga bebyggelseexpansionen under 
tidsperioden vid kyrkan vilket ledde till att miljön runt kyrkan och 
skolan fick en karaktär av ett villaområde och ett centrum i byn 
uppstod. Detta kompletterades sedermera med en affär, som idag är 
nerlagd. Villabebyggelsen planlades och bebyggelsen fick enhetliga 
tomtstorlekar, planmått och volymer. Bebyggelsen placerades på 
jordbruksmark vilket medförde att husen upplevs som överordnad 
landskapet. Planerna har främst bidragit till att en rationell 
utbyggnad av villor i samhället och att områden skapats med 
homogen bebyggelse som är skild från den övriga bebyggelsen i 
samhället som uppkommit under mindre ordnade former.  
 
Det område som planlades för fritidsbebyggelse söder om Saxemara 
samhälle uppvisar idag en mer varierad karaktär på bebyggelsen. 
Eftersom samtliga tomter har överskridit detaljplanens bestämmelser 
om högsta yta har området till stor del mist karaktären av 
fritidsbebyggelse. Istället rymmer området idag bebyggelse som är 
varierad till både utseende, färgsättning, volym och planmått. I detta 
fall har kommunen på senare år ändrat planerna för att stämma 
överens med den nuvarande användningen och på så sätt möjliggöra 
för permanent bosättning i området. Kommunen gör därmed ett klart 
ställningstagande att området i framtiden inte ska behålla karaktären 
av fritidsbebyggelse.  
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Under den sista expansionsperioden från 1980 och fram till idag har 
övervägande delen av den tillkomna bebyggelsen varit villor i båda 
samhällena. Bebyggelsen har tillkommit efter att områden 
detaljplananlagts. Detta har medfört att Saxemaras villaområde ökats 
och att Matviks bykärna till viss del fått en villaområdeskaraktär. 
Under denna period har dessutom en stor del av fritidshusen i 
Matvik byggts om till permanentbostäder, vilket inte har skett i lika 
stor utsträckning i Saxemara.  
 
Generellt sett skiljer sig den tillkomna villabebyggelsen från den 
tidigare bebyggelsen i samhällena genom dess större byggnadsyta. 
Planerna medger en bebyggelse på max 180 m2 vilket är nära en 
fördubbling mot den tidigare byggnadsytan för fritidsbebyggelsen. 
Det faktum att tomterna håller samma storlek som 
fritidshusbebyggelsen medför att en större del av tomten är bebyggd. 
Om en gles karaktär även i framtiden ska bevaras bör förhållandet 
mellan tomtarea och byggnadsarea noga beaktas.  
 

Villabebyggelsen vid 
Matvikshamn påminner om 
mangårdsbyggnaden till 
Matviks Gård, både till 
karaktär och till storlek.  



I de områden där bebyggelsen reglerats av planer bildar områdena 
sammanhängande enklaver, där bebyggelsen till stor del är likartad i 
fråga om planmått och volym. Däremot skiljer sig områdenas 
karaktär strakt från den äldre bebyggelsemiljön som omger dessa 
enklaver.  
 
I kustzonen söder om Matviksvägen antogs områdesbestämmelser 
1995 och detta har medfört att endast mindre förändringar kunnat 
tillåtas för fritidsbebyggelsen. Områdesbestämmelserna bidrar här 
till att bevara områdets karaktär, vilken dock inte är klart definierad. 
På liknande sätt hänvisas till den lokala bebyggelsetraditionen i den 
detaljplan som upprättades 1998 för villabebyggelsen i Matviks 
bykärna. Här beskrivs att bebyggelsen ska ges ”en enhetlig 
utformning med utgångspunkt i den lokala bebyggelsetraditionen”. I 
båda dessa fall skulle en definition av vilken karaktär som önskas 
uppnås, ge ett ökat beslutsunderlag som även kan utgöra en grund 
för beslut om bygglov i området. Dessutom skulle en ökad förståelse 
bland intressenterna i området kunna uppnås, då kommunen klart 
definierar vad som är önskvärt.  
 
I den ovan beskrivna detaljplanen för Matvik 1:32 m fl. regleras 
bebyggelsen bl. a genom att högsta byggnadshöjden är 4 meter. 
Detta göra att husen upplevs som mycket stora, vilket skiljer sig från 
den kringliggande småskaliga bebyggelsen. De nya husens volymer 
samspelar främst med mangårdsbyggnaden till Matviks Gård som 
ligger ett stycke därifrån. Dessutom är bebyggelsen placerad på 
åkermark och saknar förankring i landskapet. Detta är ytterligare 
något som skiljer sig från den kringliggande bebyggelsen. Trots att 
husen har träfasader, sadeltak och traditionell färgsättning skiljer sig 
de nya husen markant från den kringliggande bebyggelse.  
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Den kulturella indelningen som tidigare fanns mellan östra och 
västra Blekinge har till stor del suddats ut i dag. Planläggning efter 
tidens ideal har gjort att bebyggelsen inte längre har utseende efter 
den lokala traditionen i lika stor utsträckning. Dessutom har den 
alltmer rationella och storskaliga byggnadsproduktionen bidragit till 
att husen utformas lika över i stort sett hela landet. Därmed har den 
lokala särarten som bebyggelsen tidigare speglade i stor sett 
försvunnit i nybyggda bostadsområden.  
 
Nya behov och förutsättningar förändrar bostadsbebyggelsens 
karaktär. Detta har medfört att den tillkommande bebyggelsen i 
många fall skiljer sig från de traditionella planmåtten. Husen är 
generellt sett bredare vilket ofta leder till att takytan blir större och 
mycket mer dominant än på den äldre bebyggelsen. Bebyggelsens 
placering i landskapet är dock en faktor som kan medverka till att 
den moderna bebyggelsen kan anslutas till den befintliga miljön.  
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En avgörande skillnad mellan de båda fallstudieområdena Saxemara 
och Matvik är landskapets karaktär. Vid en måttlig exploatering i en 
kuperad miljö kan den tillkommande bebyggelsen relativt lätt 
anpassas till den befintliga miljön, medan det i ett flackt område kan 
vara svårare att uppnå den önskade verkan. I det flacka landskapet 
bör husen placeras i anslutning till den befintliga bebyggelsen eller 
vegetation för att den inte ska dominera över landskapet. Detta är ett 
mönster som kan utläsas i Saxemara från början av 1900-talet. 
 



I Matvik är den äldre bebyggelsen placerad på strategiska lägen eller 
på de områden som traditionellt hade dåliga förutsättningar för 
jordbruk. Detta har medfört att de öppna markerna i stor omfattning 
behållits. Etableringen av fritidsbebyggelsen som främst skedde 
under mitten av 1900-talet har bidragit till att det i samhället 
generellt sett finns lite allmänt tillgängligt strandområde, eftersom en 
stor del av stranden tagits i anspråk för tomter. I Saxemara är 
däremot vattenkontakten god dels på grund av den kommunal bad- 
och husvagnsupställningsplatsen och dels på grund av det flacka 
landskapet. I framtiden kan det anses om viktigt att bevara 
allmänhetens möjlighet till vattenkontakt genom att luckor mellan 
tomterna inte bebyggs och eventuellt anordna en allmän badplats i 
området. 
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Spåren av de näringar som fanns i samhällena under början av 1900-
talet finns kvar än idag, men i olika stor utsträckning. I Saxemara har 
den övergripande karaktären av bondby förändrats genom kyrkans 
tillkomst, vilken ger hela byn en falsk karaktär av en gammal 
kyrkby. Detta medför att kulturmiljön kan upplevas som 
”osammanhängande” eftersom spåren av den gamla jordbruks- och 
fiskebyn fortfarande finns kvar. Dessa upplevs dock inte lika 
påtagligt från landsvägen, utan blir synliga främst närmare havet. De 
spår som finns kvar av de tidiga verksamheterna är främst båtvarvet, 
gårdsbebyggelsen, de öppna fälten samt den småskaliga f.d. 
fiskebebyggelsen nära vattnet.  
 
Kulturmiljön i Matvik domineras i den norra delen av resterna från 
stenindustrin. I övrigt är det gårdarna, de öppna fälten i 

De yngre husen är generellt sett bredare än de äldre husen. Ovan är ett 
äldre hus som byggts till, men där den ursprungliga husbredden behållits. 
Nedan ett yngre hus med en bredare gavel.  



skogslandskapet och hamnen som präglar miljön. Stenmurarna i 
skogen vittnar om att området fungerat som betesmark.  
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Det upplevs som viktigt är att i framtiden möjliggöra att de 
grundläggande närningar som bidrar till bevarandet av kulturmiljön 
kan fortleva längs kusten. Detta är viktigt längs hela kusten och inte 
bara i fallstudieområdena. Främst är det ett aktivt jordbruk som har 
stor betydelse för kulturlandskapet. Ett aktivt jordbruk längs kusten 
bidrar till att bevara områdets öppna ytor som på många sätt ger 
landskapet dess speciella karaktär. Upphör marken att brukas växer 
den snart igen och därmed försvinner det som vi kalla 
kulturlandskapet. Till stor del är det de ekonomiska intressena som 
styr och från planerarens sida är det främst att bevara möjligheten till 
markens brukande som står till förfogande.  
 

Yrkesfiske kan inte bedrivas i samma omfattning som det tidigare 
gjort längs den blekingska kusten. Fisketraditioner kan dock leva 
kvar även i framtiden eftersom det fortfarande bedrivs 
husbehovsfiske i stor utsträckning längs kusten samt att fiske är en 
aktivitet för rekreation. Dessutom bidrar inte minskat fiske till att 
havet ”försvinner” på samma sätt som öppen mark som inte brukas. 
Det som däremot hotas är fiskebebyggelsen vilken dock inte är lika 
påtaglig i fallstudieområdena som på andra orter längs kusten. För 
att dessa ska bevaras intakta kan reglering i form av bevarandeskydd 
eller reglering i planer upprättas.  
 
Stenindustrin, som även den anses vara en av de grundläggande 
näringarna i fallstudieområdena, kan inte anses ha samma 
förutsättningar som de ovanstående. Behovet av gatstenen upphörde 
i samband med att betong och asfalt uppfanns. De påtagliga spår 
som gatstensindustrin lämnade i landskapet kan dock ses som ett 
kulturarv och dessa miljöer kan därmed ses som bevarandsvärda för 
att kommande generationer ska kunna förstå sammanhangen.  
 

Skrotsten. Rester av stenindustrin i Matvik.  

Saxemara har fått en falsk karaktär av att vara en gammal kyrkby  på grund av 
kyrkans läge och arkitektur. Denna karaktär dominerar i den gamla 
jordbruksbyn.  



Ett liknande öde har mött de, en gång så livligt trafikerade, 
hamnarna i kustsamhällena. Fraktfartyg och fiskebåtar är idag större 
och kräver ett djupare hamnläge. Fraktfarten är idag helt 
koncentrerad till städerna. De f.d bondehamnarna har i dag fått ny 
betydelse som småbåtshamnar i samhällena. 
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Den fritidsbebyggelse som byggdes fram till mitten av 1900-talet 
kan ses som en modern typ av kulturmiljö. Karaktären i dessa 
områden speglar dåtidens ideal och förutsättningar. Realistiskt är 
dock inte att upprätta sådana bestämmelser som fastslår ett 
bevarande av alla områden, men i de områden som än idag uppvisar 
denna karakteristiska miljö kan några vara värda att bevara i dess 
ursprungliga skick för framtiden.  
 
I Sverige finns det inte något sätt att hindra permanent bosättning i 
fritidsbebyggelsen annat än att genom reglering i PBL göra de 
fysiska förutsättningarna oattraktiva för detta ändamål. Därför kan 
det i vissa områden anses som viktigt att upprätta sådana regleringar 
som fastslå den småskaligt och enkla miljön vilket är 
karaktärsskapande för just fritidshusen. Detta behov kan anses som 
viktigt främst i de kustnära områdena eftersom många fritidshus 
omvandlas till permanentbostäder.  
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Den ursprungliga näringsgeografiska indelningen av landskapet är 
mycket tydlig i Blekinge än idag. Hoten mot landskapets karaktär i 
kustzonen är främst att brukandet av marken upphör samt att hus 
byggs eller skog planteras på de öppna markerna. Dessutom kan ny 
bebyggelse som placeras på olämpliga platser en förändrad 
landskapsbild.  

I Saxemaras flacka landskap upplevs bebyggelsen till stora delar 
vara överordnad landskapet, medan i skogsområdena som omger 
samhället är bebyggelsen mer underordnad. Kompletteringar i 
bebyggelsen bör placeras med stor hänsyn till landskapsbilden. I 

Matvik är landskapet betydligt mer kuperat än Saxemara och 
eftersom bebyggelsen till största delen har placerats i eller i 
anknytning till skogen upplevs bebyggelsen totalt sett vara 
underordnad landskapet. För att detta ska bestå även i framtiden är 
det viktigt att inte bebyggelsen får sådana proportioner som bryter 
landskapets konturer.  
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Fritidsbebyggelse – kulturmiljö? 


