


DOMSTENS BYFÖRENING 
ORDNAR ÅTER EN 

Byafest
 

Alla är hjärtligt välkomna att med oss ha det toppentrevligt och 
glädjas åt samvaron i byn som ligger mellan skog och hav. 
Till alla som dragit sitt strå till stacken — ett hjärtligt tack! 

Anders Artrnan 
Domstens Byförenings Ordförande. 

Morgondialog vid sundet
 

En vacker vintermorgon, på min vanliga promenad möter jag en av Dom-
stens verkliga charmörer. Vi samtalar om väder och vind och konstaterar 
att kylan håller i sig, minus 10 grader, varför jag för att skydda ansiktet lagt 
på en make-up. 
Den charmige, som sett en hel del av världen och förmodligen även det 
täcka könet ser drömmande ut mot havet, och säger samtidigt som han gör 
en vid gest “Hon är grant gräddad i dag”. Jag vandrar hem glad i hågen och 
skryter för den äkta hälften om den fina komplimangen. Men säg den lycka 
som varar beständigt, när jag upplyses om att “grant gräddad” ingalunda 
betyder min make-up utan rätt och slätt när havet bereder sig att frysa till is. 

Charmören och Jag 



Domsten 

Här lekte jag i livets morgongryning 
vid stranden av den gamla fiskebyn 
med segelbåtar uti sundets dyning, 
som bla°nade inunder sommarskyn. 

Här fick jag följa Far på fisketuren, 
när torsken högg vid Grollegrundets prick. 
Hur stolt jag var, då utav böljan buren, 
vår båt med fångst till norra bryggan gick. 

Här hörde jag i höstlig dimmas töcken 
en mistlurs bölande från Lappegrund. 
Här svann min barndom uti helg och söcken. 
Här har jag upplevt mången högtidsstund. 

Här har jag gått på skogens stigar gröna. 
Här mötte jag mitt första svärmeri 
i månad maj, den boklövsijusa, sköna. 
0, ungdomstid, vad Du drog fort förbi. 

Här ut jag blickat över sundets vatten, 
när kriget lagt i mörker Danmarks hus, 
då inga fyrar seglarn lett i natten 
och bombarmador städer lagt i grus. 

Ännu i dag vår gamla badplats drager 
mig helt igen i sommarsolens glans. 
Må andra söka upp berömda plager. 
Jag njuter här som ingen annanstans. 

Än ser jag dig i ett förklarat skimmer, 
min barndoms by med doft av tång och hav, 
med vårdträds skuggspel på korsvirkestimmer 
och sävens sus på okänd sjömans grav. 

Ingvar Rundberg
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Från gamla dagars Domsten 

Få kan väl som Andreas Andersson skildra Domsten från forna dagar. Att 
få höra honom berätta skulle vara allom givet. 1 alla fall skall jag försöka, 
att här återgiva en del utav vad han förtäljde för mig en helgdagseftermid-
dag i våras. 
Domstens befolkning bestod under hans barndom mest av fiskare och sjö-
män. De flesta innehade torp, som löd under Kulla Gunnarstorp. Medan 
far i huset var till sjöss, gick mor på dagsverke, för att på så sätt arbeta av 
arrendet. Dagsverket började klockan fem på morgonen. Litet längre fram 
i tiden sålde emellertid greve Fredrik på Kulla Gunnarstorp stugorna till 
byborna. 
Skulle man fara in till Hälsingborg och inte orkade gå, fanns det hästeki-
pake att åka med. Det var en täckt vagn, som rymde 6 personer, och den 
gick 2 turer om dagen. Ägaren till dessa ekipage hette Tuvesson och han 
var lantbrukare. Hans gård låg vid talldungen och finns delvis kvar än. 1 
byn finns i dag en gata uppkallad efter honom, Tuves väg. 
En historia nog så tragisk kan förtäljas om ett av hästekipagen, som en 
av kuskarna skulle köra på sin dagliga tur till Hälsingborg. Nu hade visst 
kusken just den dagen fått allt för vackra flickor till passagerare. Nog väl 
han skojade friskt med dem och tittade mer tillbaka in i vagnen än fram-
åt på vägen. Det gick inte väl. Hästarna skenade, vagnen välte och ham-
nade i diket. Kusken kom till lasarettet svårt skadad och hästarna fick så 
småningom avlivas ty även de hade blivit skadade. Tuvesson blev så djupt 
förgrymmad att kusken, sedan han tillfrisknat, inte vågade återvända till 
Dom- sten utan i stället emigrerade till Amerika. 
Nu hör det till saken, att Bygatan i Domsten inte var i så gott skick på den 
tiden. Somliga bitar var den nästan ofarbar och då fick man ta en sväng 
in om på någon småväg och ut igen på stora vägen. Vid Wittings gick ju 
till och med en bäck. Så där fick man köra över en bro. Just vid den bron 
bodde förresten en liten gumma, som kallades för “lilla Maria”. Hon satt 
för det mesta utanför sitt hus Lillstugan och band fiskenät. Hennes uppgift 
var också att leverera fisk till Kulla och Borgen. Pojkarna i byn var litet 
kiviga just emot lilla Maria. På kvällarna bankade de i bron och ut kom 
gumman. Men då var de gömda under bron, för att åter banka så fort hon 
kommit in igen.
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Posttjänsten hade man i 40 år haft i Andreas Anderssons hem det vill säga 
i den nu så kallade Poppegården. Där fanns förresten även byns första af-
fär. För att återgå till posten, så kördes en postvagn med häst mellan Viken 
och Hälsingborg. Klockan 4 på eftermiddagen kom posten (så på den tiden 
kunde inte tidningen läsas till morgonkaffet, i alla fall inte dagens tidning). 
Posten avlämnades vid “postastolpen” utmed stora vägen. Avgående post 
hämtades klockan 8 på morgonen. Tidningen var Öresundsposten. Den 
delades i regel av 3 hushåll. Varje månad skiftades vem som skulle ha den 
först och det var mycket viktigt att komma ihåg vems tur det var. Arvodet 
för detta arbete bestod av 10 kr per år samt 2 öre för varje ankommande 
brev, vilket adressaten själv fick betala. 
Ungdomarna i Domsten kunde konsten att roa sig. Andreas Andersson 
kan minnas, att när han var liten ordnades i hans föräldrahem s.k. “teck-
ningsdans”. Det var sjömännen, som var hemma på vintern, som stod som 
arrangörer. Två lördagar och söndagar i sträck dansades det. Under andra 
vecko- slutet ordnades nämligen finanserna upp. Var och en fick betala sitt. 
Man drack kaffe lagat i stora kopparkittlar och brännvin smugglat egen-
händigt över ifrån Danmark. En gång gick det litet tokigt för den som var 
över i sin båt och hade hämtat brännvinskaggen. Det hade blivit mörkt, när 
han kom iland, och rädd att tullarna skulle haffa honom sprang han från 
båten upp över ängen med sin kagge i famnen och råkade därvid hamna 
bland fiskenäten. Han fick hjälp av sina väntande kamrater och “fångsten” 
var ju säkert god och välkommen. När sedan dansen satte igång, låg An-
dreas och hans mycket gode vän Ernfrid Jonasson i Andreas’ säng och såg 
på och hade roligt. Ibland hände det dock att de somnade men så var de ju 
också inte mer än “småpågar”. Men ungdomen roade sig, fast drängar och 
pigor ifrån Djuramåsa och Döshult inte fick vara med. Det var sjömännens 
dans allena. 
Skolgången var 4 år i Domstens småskola. Sedan fick barnen traska till 
Kulla skola. Läste för prästen gjorde konfirmanderna 2 gånger i veckan på 
vintern. De fick gå till fots till prästgården i Allerum i ur och skur och snö 
och blask. Någon gång fick de lov för mor och far att gå in till Hälsingborg, 
det vill säga de sprang längs sjön med hela 25 öre i fickan. För det kunde 
man få kaffe och fransbröd på ett kafé i Bruksgatan — gissa om det sma-
kade efter språngmarschen! 
Mycket vanligt var det ju förr i tiden att pojkarna blev utackorderade till 
lantbrukarna i bygderna. Det innebar, att innan skolan började på morgo-
nen skulle de ha gjort undan alla sysslor i ladugården. Det var nog inte så 
lätt alltid att vara barn då på den tiden men så var inte heller fordringarna 
från barnens sida så stora. Då var man nöjd och tacksam för små ting av 
vad slag det nu bjöds på. Och bra karlar blev det utav pågarna. Det bevisar 
väl alla de äldre byborna män och kvinnor av vilka även de senare är fullt 
upp lika bra och rediga. 

Domsten sommaren 1970 

Sonja Winberg
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Domsten 

Domsten var, som andra samhällen här på kusten, ett fiskeläge. Fiske och 
sjöfart var det huvudsakligaste på den tiden. 
Kategorin sjöfolk var: Sjökaptener, skeppare, styrmän m.fl. Många fartyg 
stora som små, har hört hemma i Domsten. Det hade blivit för mycket att 
nämna alla dessa till namn. 
På Domsten byggdes skutor på stranden, eller närmare bestämt, nedanför 
fröken Halléns. På den tiden hette det “Johannes Andersson”. Det var väl 
omkring år 1862 en skonare blev byggd vid namn “Anna Botilda”. Hon 
sjösattes och riggades i lä av Domstens rev. En domstenare blev skeppare 
på den: Olof Pettersson. 
Större skutor har hört hemma i Domsten. Anders Persson, Bröda Boställe, 
Allerum var redare för ett antal skutor som var skrivna här: t.ex. skeppet 
“Peter”, “Ida”; briggarna “Sofia Carolina”, “Emelia Josefina” m.fl. Den se-
nare kallad för “Boställare”. Dess kapten var Joh. Johansson. Briggen gick 
bort i Nordsjön på resa från England till Sverige år 1883 med man och allt, 
som det heter. De flesta av besättningen hörde hemma på Domsten. Skog-
vaktaren Månsson på skogvaktarbostället, som ligger i Nellåkraskogen 
hade två söner med briggen. Min gamla mormor, som bodde i Tegelhus nr 
1, numera “Backstugan”, berättade att den gamle skogvaktaren varje kväll 
gick ner till krönet ovanför stugan (på den tiden var där ingen skog) och 
spejade mot horisonten om briggen “Emelia Josefinas” röjlare skulle visa 
sig mellan Nacke-hoved och Kullen, men förgäves, hon blev borta. Gamle 
skogvaktaren slutade att gå till krönet vid Tegelhus. (Vad här är skrivet är 
upptecknat i minnet efter skepparen Karl Ingeman.) 
Ett annat tragiskt öde var det för domstensfartyget skonaren “Hanna”, där 
tre domstenare omkom år 1889. Skepparen Nils Peter Skoog, styrman Jo-
han B. Johansson, sjöman Charles Harald Theopil Bergström. “Hanna” var 
på resa från Västervik till Stettin. 
En annan olyckshändelse var år 1931, då motorseglaren “Sixten” av Viken 
med kapten Karl Jönsson från Domsten jämte hela besättningen omkom. 
Det hände i december i Danziger bukten. 
1 början av 1900-talet, när de gamla barkarna hade tjänat ut, sprisegel hade 
vänt sig åt andra hållet och all dess skönhet var förbi, blev skeppskyrkogår-
den i Torekov eller viken deras sista hamn. 
Under vintern, när sjöfolket var hemma, blev det givetvis fiske med garn 
eller krok. Det blev alltid en liten extra förtjänst och vi pågar fick köra och 
sälja fångsten i bygderna. 
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En annan större förtjänst kunde det bli när ett fartyg törna på “grunnarna” 
t.ex. “Herregårdsgrunnen”, “Torringen”, “Grolle-grunnet” eller “Gneta-
rödsgrunnet” där flera fartyg har suttit fast. Bland större fartyg kan näm-
nas “Java” från Köpenhamn, två av Broströms i Göteborg sfs “Sydland” och 
“Skogaland”, engelsmannen “Bertshall” i början på 1900-talet. Alla gav en 
god utdelning. 
Domsten och Hittarp hade ett gemensamt bärgarlag med en förman på 
varje ställe. Många hårda tag blev det när väderleken inte var av bästa art. 
På den tiden fanns kontrakt med Svitzers bärgar-A/S, Köpenhamn. 
Än skönt att gubbar och gummor vänta på en slant i börsen, så tror jag inte 
att domstenarna önskade att deras kolleger skulle råka ut för en allvarlig 
situation, som kunde kräva både deras liv och egendom. En ramsa från 
Bjärebygden fann jag i en tidning: 

  Herre hör vår bön. 
  Släck fyren av på Väderön. 
  Styr skepp från fjärran länder 
  ner mot våra stränder. 

Det var kanske inte så illa menat, men något låg där under. 
Domsten har ändrats mycket, från ett litet fiskeläge med “Månsa bro” har 
det blivit en finare badort med villor och restaurerade fiskarestugor. Man 
kan väl knappast passa in domstensvisan på byn av idag hämtat efter ett 
urklipp: 

  1 Domstens by är det lustigt att vara 
  ty där finns det flickor i rent överflöd, 
  som tänker på oss alla 
  och söka att lindra vår fara och nöd. 

För att återgå till fisket, tänker jag mig tillbaka till första världskriget. Jag 
var då en fiskepåg hos Emil Ingeman. Han hade en rätt stor båt, som het-
te “Mimosa”, en omändrad skeppsbåt. En kamrat Erik Jönsson var också 
med. Vi hade 1/4 del att dela, i all sanning ingen stor lott, men det fanns så 
mycket sill under den tiden att man kunde sätta näringar var som helst så 
var det sill, ja om så ända upp i Gnetaröds Böge (boke). 
1 alla tider har hamnen varit ett bekymmer för byn. Den påbörjades 1928 
och fiskarna trodde, att de nu skulle få lä för sina båtar, men så blev inte 
fallet. En fiskare sa visserligen, att han skulle äta upp den sand som kom 
in i hamnen. 
Höststormar har skoningslöst gått fram och förödelsen efter dessa har varit 
stor. Vi får hoppas att det arbete, som kommun och enskilda utför vad det 
gäller att få fram en ny hamn skall krönas med framgång. 

Verner Eriksson
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