
Fotj med pA en vandrlngstur runt Domstens och GrStages

Vandringen iir pA ca 7 km och inspirerad av Tore Artmans artikel. Starta i hamnen och gE s6derut 16ngs den prickade linjen

Pris:20 kr

unika kusthed, [andborg, ravlner, s[ot[ och fornmlnnen

Nles Haig "Bakom siignen om Alle finns Jaktislct en oerklig
pctson. Det rir norrmannen AlfErlinAsson - duen kall.ad Mil-
deAllellerMinderAlf- som historien bvooer od. I litteraturen
n iinhs Alf Erlingssoln f)r fdrsta gd ngei"tb 7 6. Ho o 

" 
ngog"ro-

de sis i stridern.t mellan Noroe orh Danmark och oi hitiden
iign;de han sig giirna dt sjdibaeri. Inte md,nga A,i hinn han
fortsd.tta n ed sina hiirJhingarfdrriin harl togs tillfd:nga, toru-
rades och auriittades ndtonstans utanfiir Helsineboro. enliot
si|qnen i Domsten. I Kutla Gunnarsto"rps park fiins e'n kulte,
kallad Alles hiig. i uithen man har hiua't ei umi med aska, AI
Erlingssons koarleoor. Urnan hiimta.des och ftrdes till Norge,
diir din grausanes i en kJ/rka i Tdnsbptg au hans a.nhdriga."

Liings hekt kustlinjev fanns/rtnnes
obseruatio sfort. Ett fort fig i ham-
ne {ram till 1995. dd det toss bort
Jiir "att ge plats.fdr en sti;rre"parke-
r in g - o c h upp s ttil lnin g sp ktt s

Ejlersott. Dom sten liq-
ger niirmast Danmark,
har platsen alhid haft
st r a i e g ish b e tjr d e Ls e fti r
s)enskt fiilsoar ejler
freden 1658. Matu spe-
kulerar i afi kAr ka-de
Karl XII en firx.tars-linie under det sisttt
stdra danskkiget tZl0
aid Helsingborg, oilket
d@rsha.n afiirlorade

Esendomen uar od I 40O-talet" adlishuDudAArd och hette
Cundestrup. Borgen iildsta

d el iir frdn I 5 60- 70 ta let oth
fi) nta I w r bo sta d en upp fii rd e s
au eustafAdolf SDarrc ,794.

La aluga rd en by g g cles ut cl
18oo-tulets mitt.

Nya slottet uppfcirdes 1868-72

Detta kalladesfiir Petter Lu ds hus, sotu pA
I 920-talet inrymde ett populiirt caf6.
-Frdrnfrir husenfi.nns resterna a7) stora skdukar,
soma aiindes till slottstoiitten pA Ku a.

I fi ant kanten ao s ko g sid An Ug g e t p I at s e n fi r
ku lsp r ute st Al I nin 6am.. i B a.tter i D o m ste n M. mt
BdckastugaL ( E pA BatterihartaL, andra sid.an)

Utsiktspl0tsen
De tre uthuggLingarna i
sko&n representerar:

Fotttdelil =Kronborg
Ntiderr = &tgens Da.nma.rh
Fra]r.Ed.en =Kattegatt i

hoisonten

Pd. kanan frdn t 7 5'z lisser Gr,AUise
iinnupd sin ursprungliga plax ock
kallades tidigtfril Graaleer Leje

D e tta nilitiila sj d marke
byegdes upp aal'lottan

sonmaren 1938 och oar
frd.a b 6 rjan a itmd.lat fiir

att biittre synasfrAn si6n.
Hur man anoiirLt det rent

pfttktbkt iir okiint.
Kanske i sa.mba.nd med

ubA$hindret?

Htir uisarToreArtman ett au balteriDlalsens
skjddsrum ( ApA Batterikartan -an'dra sidan)

Sjiimiirket

S kand.inaa icn s safu l$ aste p ostglaciaia stdnd.UrieMinnestenenI
Nord.ensJft;rsta

bkkopsmbte
hiillsodK la
Guniarstorp den
22 - 28 juli 1920

Kulla
eunna,rstorps

Mi;lla fidn slutet
ai t?oo-talet

- I mitteLpA 1800-talet aar d.et
popufuirt att "d,rirha, brunn".
Det gjorde man iiaen pdt
Borgen. Hiir iir kiillan, med.
sitt rdda^ iiimhaltisa atten.
Liigg ma;ke i tl stuLh ii llen,
som ma 6tod pti.



"Domstens S[ott" och andra sevardheter
Text:Tore Artrnan Layout & foto: Bo Andersson

Jag tror. att mAnga domstensbor ej fun-
derar p6 att vi, helt unlkt, p5 promenad-

avst3nd kan n6 tre stott - KuLLa

Gunnarstorps "Borgen" och "Nya Stottet"
samt Christinelu nd. .Jag skall beritta om

"vAra slott" utan att triitta [:isarna med

for m6nga namn och 6rta [, men mer om

slottens betydelse, historiskt. sociatt
och ekonomiskt och om hiindelset som

satt spAr aven titlnutiden.

Det har bott menniskor i Domsten redan Iiir
7.000 ir sedan. Det visar stenildersfynd hit-
tade pi ffilten iister om Figelsingens siidra
del. Arnu stitrre bevis iir de tiotal sr.nliga

begrar.ningsplatser - bronsildershiigar - som

finns i siiilra Domsten och iir omlring 3.500 ir
gamla.
Man levde av odlingar, boskapsskdtsel, jatt
och fiske. Av hiigarnas storlek kan man fiirsti
att vissa efter var miiktigare dn andfa och en

del egendomar blev extra dominerande. Se

har det varit med Kulla Gunnarstorp, som

omndmnes redan pi 1300-talet.
Under 1500-talets senare del helre egaren

Jiirgen Brahe, bror till den mer kiinde Tlcke
Brahe piVen. Jdrgen var fiirordnad som liins-
herre piVarbergs fistning.
Under samma tid regerade Fredrik den ll, som
ville modemiseru sina egendomar och g'cke an
f;ismingen "IGogen"vid Helsingtir ejrarviirdig
en lirste som honom och ersatte den med ett
slott som fick namnet "Ikonborg", Som arki-
tek och byggmiistare aditade han holliindaren
Hans Steenwid<el. Denne fick ocksi i uppdrag
attrestaureraVarbergs fdsming,

Borgen onrkring 1680 ( Buhrman-Fischer)

Jiirgen Brahe fickkontaktmedhonom, Denne
hjelpte Jdrgen att rita hans eget slott
"Borgen", som byggdes i slutet av 15 oo-talet,
entgt den tiden sed metl vallgrav och vind-
brygg..
Niir vi gar Hngs sEanden och ser Kronborg, si
kan vi i lilla Domsten tiinka pe att vi har ett
slott med samma arkitekt !

Under ,l600- och 1700-talet b1't te "Borgen"
?igare flera 96nger. Ar 1775 kdptes slortel av

Carl Custav Sparle. Hans fat och morfar som
hene \iclas Sahlgren (som genom donation
skapade Sahlgrenska Sjuthuset i Citteborg)
hade skalfat sig stora fdrmiigenheter genom
attrera direktor i Ostindiska Kompaniet. Carl
Gustav Spafle hade fatt en del av ftirmtigenhe-
ten och reste i unga ar i Europa. Han var

inffesserad av konst och kiipte minga konst-
verk av kdnda konstntuer. Hans tavelgalleri i
viisEa flygeln arsegs som ett av de mest utstik-
ta i landet och blev vida berdmt. Han renove-
rade och andrade Borgens utseende genom att
taket senktes, ett tomliknande bursprik togs

bort och viiggama putsades. Han fdrskiinade
bide triidgird och park. Han gifte sig 1780
meil Amelie Ramel, alotter till Hans Ramel,
kallad Bygge-Hans. De han erfi flem slott och

satt i system att renovera dessa och dven bygga

n),tt, d:irav namnet. Vir tids Povel Ramel hade
Bygge-Hans som anfader enl. TV1:s sliiktl<r6,-

nika.
Carl-Gustav tyckte nog att Borgen var omo-
dern. Pi 1790-talet let han bygga alet rosa
huset, som ligger intill Borgen. [wiirr dog
han ung 1795, endast43 6r gammal.
Amelie sqrde sedan godset och fortsatte med
fiirskdningsarbetena. Hon kiipte aven till
Svedberga , som hon senare silde. Kulla
Gunnarstorps Miilla som byggdes i slutet av
1700-talet har hon efterlemnat till oss. Hon
dog 1830, sihon bodde piL Kulla i 50 6r.
1837 kitptes godset av Carl De Geer, som

nigra Ar senare ktipte konstsamlingen, vilken
flynades till hans slottWanis.

"Dricka brunn" pA Ramliisa var status,
men fi vet att man drack brunn dven pe
Borgen. I en skildring frin 1848 l6ses "Pd.
d,et stdtliga herresiitet fi)rde ai brunns-
och badgiister ett mest omai*tlande och
angenAnxa, lif, sed.an oi haarje morgon
effer fiitiittad. bdn i lilla. salongen, t6rnt
aattenglasen, ptotnenetat, frukosterart,
bad at, d.iruerat . . . ". Bru n n skdllan ligger vd s-

ter om "Nya slottet" uppe i kanten av landbor-
gen i htijd med boskapsinhegnadens iivre del.

Niir jag stg den ftir 20 6r sedan, var den stenbe-
kliidd, si man liitt kunde sti och tappavatmet
i en begare ftin ett riir, som efter rengiiring
visade sig vara ett vackert kvinnohuvud, troli-
gen av brons. Idag :ir det en gjatliig lattensam-
ling med iiverbeurxna stenar, Riiret er borta.

Utsikten
Det meste ha varit vid samma tid, di man anla-
de "Utsikten" - utsiktspunkten ett par 100

meter nordvest om kiuan. Det;ir uthugget tae

gator i skogen. Den siidra visar Kronborg -
kallad "Forntid,en", den mellersta det
moderna Danmark - "Nutiden" och den
tedje Kattegatt - "Framtiden" .

Sedan man druckit brunn, tog man sig en pro-
menad i den divarande parken. Man satt och
njtit av utsikten och alla fartyg som seglade
fiirbi. Sedan dess har folk i niiromradet siikt
sig hit - giima med en kaffekorg - och glatt sig
it griinskan och stillheten samt utsikten. Ndr
jag var i toniren pi 1940-talet fanns det tre
markfasta bdnkar med ryggstiid. De C€er let
aterstdlla Borgens tidigare utseende. Taket
hiijdes igen och nya tinnar anbragtes pe rits-
tena, rappningen avskrapades si att ornamen-
ten iter trEdde fram.

Nya slottet byggde s]868-72
1861 dog De Geer och godset iirvdes av dot-
tern och maken Baltzar von Platen, son till
"C6ta Kanalbyggaren" med samma namn.
Han var stadsminister ftir utrikes erenden
och sjiiamiral. \tlligen tyckte han att Borgen
ej var ti rackligt standsmiissig och inte hade

negon sundsutsikt. Makarra letbygga det nya

"Slottet" mellan iren 1868-1872. Att utsik-
ten iir magnifikkan a-lla se.

Normalt niir man byggde ett slott i Skine, bru-
kade mar antingeu bygga till befintlig bygg-

nail eller riva den och bygga nltt pi samma

plats. Endast nigra enstaka gods har A slott
pi samma omride. Kulla iir verkligen ovan-

Itt.
Sdderom " Slottet" pi en htijd inne i boskaps-
hagen stir en minnessten tiver ett Nordiskt
biskopsm6te, som iigile rum 1920. Idaghade
hdndelsen blivit en snutt pe TV och sedan
gliimts. D6, slog man in den i sten ftir att gene-

rationer skulle minnas. Vad man fiirhandlade
omvet jagej - men viirlden har ej blivit bdttre
sedan dess.

En riktig hamn byggdes 1928

Fiskama haile liinge iinskat sig en hamn och

1928 haile man enats om att bygga en sedan

Axel Wachtmeister pi Kulla skiinkte 7000
krm till hamnomridet samt en summa peng-

ar. Hamnen blev liirdig samma ir. Den sanda-

des igen och fick muddras flera ginger under
irens lopp.
1958 iivergavs den och bryggorna revs, dock
ej den norra betongbron. Vir nuvarande
hamn byggdes i omgingar under slutet av

1900- talet. Utan Axel Wachtmeisters dona-

tion hade kanske aldrig hamnen blivit en
verklighet.

1931 anordnade Sveriges Scoutfiirbund
ett stoft liiger fiir 5000 scoutet. Dessavar fiit-
hgda pA Liltet tister om Figelsingen och

idrottsplatsen. En stendig striim av bilar och

bussar passerade dagligen Domstens Bygata.
Hundratals bilar kunde tidvis sti parkerade
pi Bygatan och platsen s6,der om Fnll-
riggarviigen, som de inte var bebyggd.
Bygatan och backen upp mot Christinelund
slets hirtpi den fiiru t del iga viigbanan.
Tanken kom upp - atl ommankundegdraen
viig frin Kiirsbiirsgarden genom skogen upp
till stallet pe Kulla, skulle det bli enklare att
komma till Helsingborg .

Tillfiirman fiir a iigarbetet
uts Ags Petter Jd nss or.,
82 A\Bygd.tat 35, oilkefu
tid,igare o arit a erks am
soru byggmd,stare.



Domstens Vligf iirening bitdades 1933
Som ordftirande valdes Gunnar Artman, Han
san som s5dan till fiireningens nedliiggning
1944 och han fungerade dessutom som skatt-
meshre och sekreterare. I oktober 1933 togs
de fiirsta spadtagen pi den nya viigen. Otto
Wachtmeister, nuvarande godsegaren Custaf
Trolles morfar, skdnkte erforderliga markom-
riden och stiillde upp med grus och sten. Carl
Wachtmeister pi Christinelund linade ut vdg-
viilt och tillhtirande &agare och personal.
B6nder, framfiirallt ftin Djuramosa kom med
driingar, vagnar och hiistar. I juli 1934 blev
vdgen godklind av Liinsstpelsen fiir omedel-
bart iivertagande av VAgsqTelsen.
Man har hedrat Gunnar Artman med en plats
vid hamnen, Petter Jiinsson med en gata och
Otto Wachtmeister med en gata i Lariid.
Vi kanske skulle tigna en tacksamhetens tanke
till Otto Wachtmeister var geng vi kiir genom
skogen, ftir an han l6t vdgen gi igenom hans
omride. Annars hade vi kanske varit nungna
att fortfarande eka iiver Christinelundsbacken
ntuvi skall sirderut.

Petter Lunds hus
Kir man genom skoger mot Kulla, ser man en
viig markerad "Campingklubben". Kiir ner
och till hiiger finner ni nigra sammanbyggda
hus, som fiirr kallades "Petter Lunds", troh-
gen uppkaltad efter nigon som bott ddr en
gAng. Pe 192 o-talet fanns hiir ett caf6, som var
flitigt besiikt. Mitt emot finns murade srenkar
med rinnande vatten. Fiirr ftAttade man uppe
pi godset i brygghuset, som nu er en blomster-
affiir. Driingen kiirde ner tveffen medhesr och
vagn ftir att skiilj a rvdtten i karen. Han fick dra
ridmaskinen och siitta upp linor ftir att kunna
hiinga fteften. Efter torkningen kiirdes den till-
baka ftir att lagas, manglas, strykas och stdrkas.

Camping-
platsen

Yid stranden ligger Campingklubbens liiger.
Helsingborgs Campingklubb bildades 19 34 av
lldre scouter och s.k, frisksportate. Otto
Wachtmeister uppldt mark till riittleger. I btir-
jan bodde man i griina tygtiilt, som stod upp
hela scmmaren. Tiilten ersanes a\, monterings-
bara masonitestugor.
Dessa skall tagas ner i oktober och fer seftas
upp rengjorda och uppfriischade i april.
Ordning och reda, gol kamratskap har gjon
attklubben iiverlelt.

BatteriDomsten
Under 1900-talet har Kulla Gunnarstorp f6tt
upplita stora markomriden till ftirsvatsan-
liiggningar. Under l:a Viirldskriget anlades
"Batteri Christinelund" ,.ven ka.llad "Batteri
Domsten" Det Eg siider om Christinelund vid
viig 1 1 1 uppe pibackkriinet. Annu kan man se
konturerna av kulsprutevdrn, liipgmvar,
skyddsrum och pi siidra delen uppstdllnings-
platser fiir artilleriet. Bakom det senare finns
iinnu inne bland sniren tre betongskyddsrum
fiirenade med en l6pgrav. Vid telemasten
finns en glenta. Her Eg nigra militiirftirliigg-
ningar, kallade "barackerna" fiir inkvarte-
ring av manskapet. De revs pa 1970-talet.

Minnessten" sortu
kanske en syssloliis
uiirnpliktig
huggtt in;

AnnoDotniai
MCMXVI
= I Herreas Ar l9l6

Den 9 april 1940 ockuperades Danmark av
tyskaxna. Milit jr fttrflyttades omedelbsrt till
kusten. Sommarhus rekvirerades fiir inkvar-
tering. Enkla tivertiickta skltreviirn med sme
skottgluggar fdr kulsprute- och mausergevlir
anlades vid strandkanten. Hamnen blev extra
skyddad. Under tiden byggdes snabbt de
minga betongforten. De ligger med jemna
mellanrum, avsedda fiir kulsprutor och negra
ftir pansarviirnskanoner. Detta kallades Per
A.lbin tinjen. Rddslan fiir ett tyskt angrepp
minns vi som var med pi den tiden dnnu.
Nigot som m6nga ka nske inre riin ke r pi iir an
n6gra 100 meter ftin stmnder ligger ),terli-
gare nigra fort. Tanken var att om fienden
lyckades komma iland, skulle de miitas av n),n
fiirsvar.
Sedana fort ligger vid Barkvegen, iister om
Figelsingen, viister om Backstugeviigen ute
pi filtet och niira busshillplatsen vid 111:an.

Uppe i skogsbrlmet ovanfttr idrottsplatsen lig-
ger ett observationsfort, varifrin man med
hjiilp av speciella instrument kunde meta
avstand och vintlar till ett mil, varefter man
siinde uppgifterna till "Batteri Helsingborg"
(nuvarande Beredskaps-museet).Tyskarna
hade sin stab pe lconborg som ocksi var ett
mil fiir kanonerna! Kanske hade IGonborg
firrstiirts, om tyskarna hade invaderat oss.
Flera betongslqrddsrum ligger lite varstans
med igenmuade tippningar uppe i skogen.

Slus6s

Christinelund er avstyckat frin Kulla
Gunnarstorp. Det var ftirui ett hemman och
kallades Slusis. Det byggdes som ladugird
under hur,-udgarden. Carl De Geer pi Kulla
arrenderade ut omridet till AdolfPosse. I kon-
traktet ingick bebyggelse av godset. Posse
uppftirde slottet och nya ekonomibyggnader.
Tlviirr fttrbyggde han sig och fick stilja till Carl
Baltzar von Platen, vars Iiiriildrar Sgde Kulla.
Carl Baltzar dog 1888. Godset iivergick d6 till
s]stemonen Carl Wachtmeister. Posse fiiljde
en engelsk arkitektur, som gjord fiir det un-
derbara parklandskap€t, vilket omger slottet.

Parken fiirskiinades ytterligare omkring
sekelskiftet 1900. Frin England spred sig
modet med storartade rododendronplante-
ringar och dessa iimt virdade skiinheter ?ir

fortfarande en stor seviirdhet i juni. .& 1935
ervde dottern Ebba, gift med Claes Kiinig,
slottet, som nu ?i.r i privat dgo.

Denna beriittelse kanske inspirerar nigon att
gi pi upptiicktsfiird i ver Ungsneckta skog
me l-tan Christinelund ocb Ku lls.

Ta pi oiimma kliider och skor. Lycka tilU

Kiillor:
Ku tl a H e mby g d. sf6 r e n in g s i r s s kr ffi
"Kullabygd"' 1945, 195O, 1960
Slott och herresd,ten i Soerige
Skd.ned.elen, d.r 1966

Det finns nEgra begransningar pe var man
f6r g5. Detta 5r utmiirkta med tydliga
skyltar. Respektera dessa, specietlt runt
slottet. som er privat omrAde.

Kulla Gunnarst
Slotlet mcd omgivning ar privat
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Fr6n Hittarp och norrut mot Domsten
Loper torts;ttnlFgen p3 Landborgen som ar ka
raktEristisk for kusten soderut mot HeLsingborg
FrAn en hojd av omkring 35 meter i den sydli
gd- . d.r. b lar doo g^r " l;g p d dig
sor de v d Do- ten vr(er "v 

.rot o. er lor an
mer e er n.rindre forsvinna vid DoshuLl Berg
grundsgeologin I omr8det ar komplex.Oppna
skirningar ir ddrfor av nrycket stort vetenskdp
ligt v:rde PlatEn ovanfor Landborgen t;cks av
moriner, medan strandzoner utgors av nEgra
rieter tjocka Lager av sand, grus och kLapper
sten I sLulrnifgszonerna finns mindre omrSden
rred oversilande vdlref .

Norr och nordv;st om den utplanande Landbor
gen utbreder sig en flack fuLLEkersbygd som
narTrasr:(-sr:enn ell"nDom,LenochV Lenover-
ger ikusthed. Den ir en av de sista resterna av

N

Kulla fdlad. PE sLuttningarna ovanfdr slAlten Lrpp
mot Christinelunds herrgSrd finns en rest av
ELderdomliga inijgornaiker med igenvuxna slSt
ter;ngar som LrtveckLats till rika ideLLovskogar,
en Sterskapad skottskog och en naturligt me-
andrande bdck
Landskapet kring Kulla Gunndrstorp hdr varit be
bott under forhistorisk tid, vilket flera brons6l-
dersh6gar vittnar om. SLottet har pAverkat heLa

bygden, vilket bl a medfbrt dtt kusten mellan
Hittarp och Domsten forbLivit oexpLoaterad och
bevarat en tiLLtalande SLderdomLig landskapska-
raktir.
Naturreservat har mycket hdga naturv;rden
GeoLogiskt intressant ar strand lnjen med dess
blottade sandsten. skiffer och framldckande
g e-dva e- c ar dlir prlar talla . "Skandina-
viens stetligaste postglaciala strandlinje':

lu r l()
St ra S/usas gamla tomt

omgivnirgarna av KLrlla Gunnarslorps slolt
fi nns elt virdef uLLt oexpLoaterat straf davsnitt.
Soder orf slottet skar en djup b;ckravin genom
Landborgen i osi vastLlg riktning. Sirax norr om
Hittarp str;cker sig en v;L utnyttjad sandstrand
med ett bakomliggande smaLt gr;sbevuxet om
5dp Sr ardp- b -te lgar. -o o,' r"d-

o' .0' ,oner 'or e.or-e'-'oc' aI o. r8g a rele'
hoga sandsteFsavsatser genornsilade av keLl

vatten och genom havets erosion bLottas r;t-
liasformationens sandstensberg3rund (rodbrun
sandsten med koLforande lager).
Ovanfor stranden hbjer sig en skogkLadd land
borg upp nTot det ovanfor belagna oppna och
plana odlingsLandskapet Skogen inom slutt'
ningszonen bestar av bokskog eLLer bLandskog
med taLL, ek, bjork och hasseL

Utdrag frSn skriften "Helsingborgs raviner och dalar'

Chrisiinelund - ."'

Domstensreaet iir ltiiatJiir sia tidars
stora siilkoloni, oilhet Grd,liigeborna
han njuta ao en solig d,ag.
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