KULTURAFTON 27 OKTOBER
Höstens nya böcker

Ellen Skarp berättar på sitt medryckande sätt
om höstens nyutkomna böcker. Mer information
kommer senare i din brevlåda.

BEVARANDEPROGRAM FÖR DOMSTEN
Finns att köpa för 50 kr hos Ingalisa Philip,
Petter Jönssons väg 7.

Vi på Domsten
2010

KULTURAFTON 18 NOVEMBER
Grållegrundet väster om Domsten – vem
känner till det?

Visste du att grundet från begynnelsen hette
Grå Lägegrundet och låg västnordväst om lägets
dåvarande placering  rnedanför Kulla Gunnarstorp.Detta var före pesten kom på  1700-talet?
Mer information senare under hösten.

GAMLA OCH NYA VYKORT FRÅN BYN
16  vykort som skildrar byn under 1900-talet.

Pengarna går oavkortat till Stiftelsen Havsbris.
Finns att köpa hos Elisabeth Malm-Butke,
Peter Svenssons väg 4.

nför Domsten
tz Blanke af Hamburg uta
I augusti1926 förliste Tro

År 1760 den 8 november blef denna Charta ....
(Detta är ett litet utsnitt från en fototstat. BoA)

Bra grannsämja minskar även inbrott
• Kör försiktigt både genom skogen och genom byn.
I skogen ﬁnns det gott om rådjur och i byn lekande barn.
• Tänk på att det är förbjudet att använda raketer inom
tättbebyggt område.
• Om du har hund, var noga med att plocka upp eventuellt
hundbajs efter hunden.
• Om du får mördarsniglar i trädgården, ta bort dem för
att undvika att de sprider sig.
• Töm grannens brevlåda och lägg sopor i grannens
sopsäck då denne är bortrest.
• Visa inte stöldbegärliga produkter som dator, TV, stereo
osv, i fönstret. Lämna heller inget i bilen.
• Ställ radio, TV och belysning på timer.
• Använd automatisk ytterbelysning runt huset.
• Anteckna främmande och suspekta bilars  märke och
registreringsnummer.
• Berätta för grannen om eventuell misstänkt aktivitet.
• Sätt gärna in larm i ditt hus.
• Förvara så lite värdesaker du kan i hemmet.
• Tala om för grannen när du åker bort.
• Samordnare för Grannar mot Brott är
Magnus Hallberg, Bygatan 29.

Graﬁsk form: BoA • Tryck: NP-Tryck Helsingborg, 2010

Vi vill väl alla ha bra relationer med våra
grannar i byn. Att hjälpas åt i vardagen
underlättar livet för alla. Att ha grannar
som kan hjälpa till med tillsyn av huset
när man reser bort är inte heller så dumt.
Här kommer några tips, både för grann
sämjan och för att minska risken för nya
inbrott i ditt hus:

Ordföranden har ordet

Stiftelsen Havsbris
Stiftelsen Havsbris huvudsakliga
ändamål är att äga och förvalta
huset. Havsbris skall stå till för
fogande för Domstens
Byförening, Domstens Båtklubb
och Domstens Idrottsklubb för
deras årsmöten, styrelsemöten
och övrig föreningsverksamhet
samt som samlingslokal för medlemmarna i respektive förening.

Bästa Domstensbor!
Så var det dags för den årliga utgåvan av Vi på Domsten. Precis som tidigare år är det
boende i Domsten, Gråläge och kommunen som står för det varierande innehållet.
Vintern höll oss i ett järngrepp under ganska lång tid och omslagsbildens vackra vy
påminner om detta.
Nu ser vi fram emot en solig och fin sommar. Vi ska nog skatta oss lyckliga som har de fyra
årstiderna med allt vad det innebär.
I år tittar vi in till barnen på Körsbärsgården och får veta lite mer om deras vardag i ett
härligt reportage. Jag vill passa på att be er alla att sakta farten när ni passerar
Körsbärsgården med bilen.
Foto: Annie Anderberg

Vi har köpt in ytterligare en kruka till byn. Den är placerad vid busshållplatsen mitt i byn
till glädje för alla som passerar på Bygatan eller Seglarvägen på väg mot hamnen.
Vår hemsida domsten.nu försöker vi hålla uppdaterad så mycket som möjligt för att det
ska vara attraktivt att göra ett besök där. Byföreningens styrelsemedlemmar tar gärna
emot information om ni ser eller hör något om t.ex. inbrott eller försök till inbrott.
Under 2010 fortsätter vi arbetet med Grannar mot brott. Sedan några år tillbaka fungerar
Grannar mot brott alldeles utmärkt i delar av byn och vi försöker nu få med alla boende på
resan mot en nollvision för brott av olika slag.
Jag vill också passa på att tacka Lasse Törngren och Annie Anderberg för allt arbete under
flera år, som de lagt ner för att göra Vi på Domsten så tilltalande. Bollen har i år gått
vidare till Bo Andersson som också med sin långa erfarenhet hjälper till att bibehålla
Vi på Domstens höga standard.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt skön och rofylld sommar.

Båtklubben
Göran Artman
0708-235327
Leslie Spenner
946 24
Byföreningen
Ingalisa Philip
922 33
Elisabeth Malm-Butke
924 16
Idrottsföreningen
Ann-Mari Svedin
928 82
Ralph Paulsson
911 99
Stugvärd
Elisabeth Malm-Butke
924 16
Anita Linde
922 67
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Havsbris ägs gemensamt av en stiftelse
bestående av Domstens Byförening,
Domstens Idrottsklubb och Domstens
Båtklubb. Två styrelsemedlemmar från
respektive förening utgör Havsbris

INNEHÅLL
FÖRENINGAR
Stiftelsen Havsbris
Domstens Byförening
Domstens Idrottsklubb
Domstens Båtklubb
Södra Domstens Badförening

  

Nya vitvaror till köket och ytterligare belysning i storstugan var
årets stora investeringar.

Stiftelsens styrelse

Ingalisa Philip
Ordförande
Domstens Byförening
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46 200 kr.

Havsbris – lokalen

styrelse och de olika uppdragen alternerar
inom styrelsen. Ledamöterna väljes av
respektive förening på två år i taget.
Uthyrningen av Havsbris beskrivs här
nedan.

Ordföranden har ordet

Kostnaden för drift och underhåll
2009 uppgick till  106 000 kr.
Genom uthyrning ﬁck vi in

• Endast medlem i någon av nämnda föreningar får hyra.
• Undantagna är företag eller förening med
direkt anknytning till medlem.
• Den som hyr Havsbris skall själv närvara vid
arrangemanget.
Ingen "bulvan-uthyrning" accepteras.
• Havsbris uthyres inte under juli månad samt
nyårs-, valborgsmässo- och midsommar
afton.
• Du bokar genom att skicka in en boknings
ansökan via webbplatsen. När bokningen är
gjord får du bekräftelse via e-mail.
• För ungdomar under 20 år är antalet gäster
begränsat till 30 st, dessutom krävs att föräldrar övervakar festen.
• Lokalen lämnas välstädad senast kl. 11.00
påföljande dag, se separat städprogram som
ﬁnns i Havsbris och på www.domsten.nu.
• Partytält får ej sättas upp utanför byggnaden.
• Uppkomna skador och försvunnen köks
utrustning ersättes av hyresansvarig.

Sopplunch i Havsbris som ordnades av
Södra Domstens Badförening i januari 2010.

Priser
• Efter användning skall temperaturen i huset
sänkas till angiven nivå.
• Avbokning senare än 10 dagar före bokat
datum kostar halva hyran.
• Inbetalning av hyra på plusgiro 59 91 18-7
när bokningen bekräftats.

OBSERVERA
1. Havsbris är utrustat med kodlås. Koden för
att låsa upp ändras med jämna mellanrum.
2. Möbler och andra inventarier går inte längre att hyra. Detta pga dubbelbokningar,
stort slitage och svinn.
3. Allt nyttjande av lokalen för feständamål där
inventarierna används som vid vilken fest
som helst, men som inte arrangeras eller
sanktioneras av någon av föreningarna
DBF, DBK eller DIK är att betrakta som en
vanlig privat fest. Följaktligen gäller ordinarie taxa. I övrigt ingen inskränkning i
användandet av lokalen.

(HYRA PER GÅNG, DAG ELLER KVÄLL)
Vardagar Måndag – Torsdag
Söndagar/helgdagar
Fredag och lördag/dag före helgdag
Barnkalas (gäller ej fredag och lördag)
Företag

500:600:1000:300:1600:-

DÖRRKOD/STÄDREGLER FINNS HOS:
Ingalisa Philip, DBF
Petter Jönssons väg 7
922 33
Ann-Mari Svedin, DIK
Södra Stranden 6
928 82
Anders Artman, DBK
Seglarevägen 2
922 07
Elisabeth Malm-Butke, DBF, kassör
Peter Svenssons väg 4
924 16
Anita Linde
Gröna Gång 11
922 67
Vid frågor – vänd dig till stugvärdarna Elisabeth
Malm-Butke och Anita Linde.
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Bli medlem
Sätt in 200 kr på
Byföreningens bank
giro 5670-7839.
Glöm inte att skriva
ditt namn och adress.

www.domsten.nu

På vår hemsida har du
möjlighet att boka tid i
Havsbris. Där finner du
också de senaste
nyheterna, information
om alla föreningar,
artiklar från Vi på
Domsten samt vårt
Diskussionsforum.
Styr webbläsaren till
www.domsten.nu!

Föreningen har till uppgift att tillvarata och främja Domstens samhälles intressen samt
att i övrigt söka höja trevnaden i byn. Föreningen är helt opolitisk.

Styrelsens 2010 - 2011
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Ingalisa Philip
922 33
Gustaf Johnson
910 72
Jan Persson
911 41
Elisabeth Malm-Butke
924 16
Percy Nessling
18 18 43
Magnus Eriksson
944 44
Nils Högberg
23 81 51
Anders Hjelström
914 81
Catja Öhlin
0768 33 70 35

philippa.ik@telia.com
gustaf.johnson@pwsab.se
jan.persson@se.ibm.com
e.malm-butke@swipnet.se
percy.nessling@telia.com
magnus.eriksson@gartner.com
nils.hogberg@telia.com
anders.hjelstrom@telia.com
catja.ohlin@dressmann.no

Valberedning

Styrelse för verksamhetsåret 2008-2009
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Årsmöte

Medlemmar

Aktiviteter

Sammanträden
Årsmöte med efterföljande kaffe och tårta hölls den 14 maj 2009. Närvarande vid årsmötet var 15
personer.Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden.

Aktiviteter
• Vårens kulturaktivitet blev ”Rosor och klematis” då Cedergrens Plantskola höll ett inspirerande
föredrag. Byföreningen bjöd på smörgåstårta och erbjöd vin till självkostnadspris.
• Traditionsenligt midsommarfirande med dans och lekar kring stången.
• Gunilla Poppe höll föredrag om sin skådespelarkarriär.
• På senhösten var det traditionell bokafton med Ellen Skarp.
• Valborgsmässobålet fick ställas in pga.eldningsförbud. Pubaftonen hölls dock som vanligt med
glada Domstensbor med gäster. Ett samarrangemang mellan Domstens Idrottsklubb och
Domstens Båtklubb.
• Deltog med aktiviteter för Livsloppet.
• Byn har pyntats med fina blomkrukor vid södra och norra infarten.
Kontakt med myndigheter m.fl.
• Ett antal kontakter med kommunen angående trafiksituationen med tillfartsvägar till/från byn,
samt handlingsplaner för detta, utökning av antalet hundlatriner.
• Kontakter med kommunen angående utbyggnaden av byn, ÖP 2010 (översiktsplanen).
• Kontakter med polisen angående inbrotten i byn.
• Kontakter med Entek angående reparationer av bryggor, rensning av strandvegetation mm.
• Kontakt med kommunen ang. ytterligare avstyckning av tomter efter att bybor kontaktat
styrelsen i ärendet.
• Kontakt med Beredskapsmuséet angående renovering av värnen i byn.

Information
Byföreningen ger ut informationsskriften ”Vi På Domsten” samt aktuell information genom
utdelning i alla brevlådor samt på hemsidan:  www.domsten.nu

Tack
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla medlemmar, som på olika sätt och med egna initiativ
hjälpt till för att göra samhället trevligt för alla oss som bor här.
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Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten
och Grå Läge ska aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med övriga föreningar i
Domstens by för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.

Verksamhetsberättelse 2009
Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2009 till 269 personer.

L
SA O CH G

DIK har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former
för glad samvaro bland medlemmarna.

Anita Linde (sammankallande), Henrik Arnekull, Mats Persson

Styrelsen för Domstens Byförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2009:

ÄL

Ä

Domstens Idrottsklubb

UB
KL

Domstens Byförening

Gert Lindell
Ann-Mari Svedin
Marie Balkhag
Mattias Elofsson
Henrik Jönsson
Susanne Lindgren
Ralph Paulsson

946 49
928 82
946 23
21 87 36
926 16
914 44
911 99

2 september 2010 i Havsbris

Sommartennis
Tennisskola
Innebandy
Matlagningskurs
Boule
Vinkurs
Teaterombud

kl. 19.00

Ann-Mari Svedin
928 82
Se nedan och separat kallelse
Bruno Carlsson
925 95
0701-80 99 94
Ann-Mari Svedin
928 82
Anders Artman
922 07
Kjell Stendahl
910 18
Gunilla Frohagen
926 49

Nät till Strandvolleyboll
Finns att låna för medlem - Kontakta kiosken

910 22

Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge,
t ex grillaftnar, vinprovning, herr- och dammiddagar, pingis, luciaﬁrande och temakvällar mm.

Tennisbanorna
Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas
på anslagstavlan vid banorna genom uppklistring av
tennisbongar till följande priser:

Gräsbanan/grusbanan
DIK-medlemmar
Övriga

Vuxna/Juniorer
Vuxna/Juniorer

25:-/timme
50:-/timme

Tennisskola vecka 27 - 30, måndagar - fredagar
För mer information kontakta Simon Österling på mail:
simon_osterling@hotmail.com eller tel: 0737-56 54 95

Tennisbongar köps hos:
Christians Kiosk

910 22
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Domstens Båtklubb fyller 40 år
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Södra Domstens Badförening

Å
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B

• I år fyller vi 40 år och det firar vi med ett späckat program. Mer information efter hand på båtklubbens hemsida.

• Vi har under vintern totalrenoverat våra toaletter. Stort tack till alla som hjälpt till.
• Vi upprepar förra årets succé. Årets ”prova på seglings dag” blir den 5 juni. Alla är välkomna ner till hamnen
för att provsegla olika segeljollar, vindsurfingbrädor och de lite större kölbåtarna av märket Albin Express.
• Helgen den 5-6 juni arrangerar vi en eskadersegling till Gilleleje där alla motor- och segelbåtar
är välkomna att deltaga.
• Lördagen den 3 juli arrangerar vi Kullen Cup. En kappsegling för jollar.
• Tisdagsseglingar, en tradition som är drygt 25 år gammal.
Vi möts nere vid hamnen varje tisdag kl.18.30. Starten går kl. 19.00.
Detta är en avslappnad kappsegling där alla oavsett ålder, kön eller seglingskunskaper är välkomna att ”gasta”.
• Fyratimmarsseglingen som vi har arrangerat varje år sedan 1990.
Deltagande båtar får under 4 timmar segla så lång sträcka som möjligt på en i viss grad egen vald bana.
För att räkna fram resulatet använder vi båtarnas handikapptal s.k. LYS-tal.

Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten samt att tillvarata
och utveckla badmöjligheterna inom området.

Styrelse
Ordförande
Anita Linde
922 67
Sekreterare
Kjerstin Du Rietz 18 18 43
Kassör
Lena Vilnersson
920 48
Revisor
Ann-Mari Svedin
928 82
Revisor suppl. Jan Hansson
945 89
Flaggchef
Jan Hællqvist
922 10
Klubbmästare Björn H:son Linde 922 67
Mer information på:

linde.domsten@telia.com
kjerstin.durietz@telia.com
lena.vilnersson@telia.com
annmari.svedin@telia.com
jan.hansson@ncc.se
jan.haellquist@tele2.se
linde.domsten@telia.com
www.domsten.nu/sodra

Årsmöte

Söndagen den 27 juni 2010 klockan15.00
Medtag kaffekorgen. Föreningen bjuder på tårta.

Aktiviteter

Under sommaren ordnas ett antal grillkvällar vid
stranden.
Separata kallelser kommer ett par dagar innan när
vädret verkar stabilt.
En höstfest med räkor kommer att äga rum lördagen
den 25 september och Soppsuccén från januari 2010
kommer i repris.

Sommarprogram:
• Seglingsdag. Lördagen den 5 juni. (se anslag i hamnen)

•
•
•
•
•
•
•

Eskadersegling till Gilleleje helgen 5-6 juni
Kullen Cup. Jollekappsegling den 3 juli.
Tisdags seglingar (se ovan)
Jollekurser med klubbens Feva jollar och optimistjollar
Fyratimmarssegling 30 augusti.
Titta gärna in på vår hemsida: www.domstensbatklubb.se gällande jollekurserna.
Förarbeviskurs kommer i mån av intresse att anordnas under hösten/våren.
Är Du intresserad så hör av Dig.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Jollesektionen
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Göran Artman 0708-235327
Anders Artman
922 07
Bo Tillberg
12 97 63
Greger Admarker
948 40
Thomas Lööb
13 11 31
Leslie Spenner
946 24
Christer Eriksson 20 22 11
Bent Kaad
20 53 06
Pelle Veimenhög
933 76

Klubbens hemsida:
www.domstensbatklubb.se

Björn Linde och Lars Dahlqvist rör i soppan vid
årets sopplunch, som samlat ovanligt många med
lemmar. Både barn och vuxna. Priset var också hu
mant eftersom föreningen sponsrade. Vi startade
kl.13.00 och höll "restaurangen" öppen till två.
Sen stannade många kvar och "snackade" till
fyra, då man gick hem , mätta och belåtna.

Foto: Björn Linde

En av många nöjda
gäster i hamnen.
Efter några timmar
smet han utan att
betala slipavgift.

7

Körsbärsgården - en idyll i Domsten

Stenen
som
försvann
Hälsningar från Karin Frost

Text: Lotta Edenhammar Foto: Körsbärsgården

Förskolan Körsbärsgården i Domsten
har haft sin verksamhet i Gustaf Trol
les rosa villa med den stora härliga
trädgården på Bygatan 1-3 i snart 25
år. Förskolan startade som en deltids
förskola på den tiden då Gustaf Trolle
själv hade små barn. Idén föddes då
Gustaf och flera föräldrar i byn tyckte
att det saknades en förskola i byn. De
bestämde sig för att med gemensam
ma ansträngningar skapa förutsätt
ningar för att starta upp en förskole
verksamhet.
Med ett stort engagemang och entre
prenörsanda kunde Körsbärsgården
slå upp sina dörrar på hösten 1986. På
den tiden gick barnen antingen i en
förmiddag- eller eftermiddagsgrupp.
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Med tiden har för
skolan utvecklats,
både i sin omfatt
ning och till sin
karaktär.
1997 övergick
Körsbärsgården till
att bli en kommunal
heltidsförskola med
Montessoripeda
gogik. Vid starten
fanns det endast
en förskola med
Montessoripedago
gik i Helsingborg,
så intresset för
förskolan var stort
redan från början.
Idag finns det ett
flertal förskolor
med just denna
pedagogik om blivit
mycket populär
och finns nu på
många förskolor
och skolor runt om
i Sverige. Montes
soripedagogiken,
som skapades av
Maria Montessori
i Italien, bygger på
en övertygelse att
barnet strävar efter
att utveckla sig själv
och att denna ut
veckling följer olika
sensitiva perioder. Maria Montessori
ansåg att varje barn är en forskare och
när de kommer till världen har de en
egen, inneboende kraft att ta till sig
alla de fantasiska möjligheter som
livet erbjuder. Hon upptäckte att den
här kraften och upptäckarglädjen
följer ett visst mönster. att lära sig
Den tidiga viljan äta, gå, prata, lära
känna dofter och viljan att göra själv,
följs av intresset för läsning, mate
matik, naturen och samhället. Det
skapar en utvecklingsprocess som
ständigt rör sig framåt.
Varje steg som barnet tar, bygger på
de erfarenheter det redan tagit till sig.
Förskolan drivs som ett föräldrarkoo
perativ, vilket innebär att en styrelse

bestående av föräldrar och förestån
daren på Körsbärsgården, Pernilla
Söderlund, sitter i styrelsen. För sin
verksamhet får föreningen bidrag från
kommunen. Körsbärsgården kan ta
emot 20 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen
är indelade i två olika grupper, de
mindre går i Snäckan och de större i
Krabban. I båda grupperna utnyttjas
vår unika närhet till skog och hav och
det görs många utflykter i närområdet.
Barnen spenderar också mycket tid i
den fantastiska trädgården under hela
året. Som exempel kan nämnas den
"utelämning" som infördes för ett par
år sedan. Den innebär att alla barn
lämnas ute i trädgården, på morgonen
av sina föräldrar, istället för som på de
flesta andra förskolor, där föräldrarna
lämnar inomhus. Barnen är sedan ute
ett par timmar tillsammans med pedagogerna på morgonen innan den
dagliga arbetsstunden inomhus tar vid.
Under den mörka årstiden tänds
lyktor och ljus på den takförsedda al
tanen för att det skall vara inbjudande
att vara ute även när det är mörkt!
Infravärmen på altanen värmer gott
på kalla vintermornar. För dem som
fortfarande är lite sömninga och
frusna finns det alltid ett varmt knä att
krypa upp i. Trädgården är verkligen
till stor glädje! Inte bara när det gäller
möjligheten till lek, utan även sjuk
frånvaron, både hos barn och

personalen, har sjunkit sedan man
börjat vistas mer ute. Att föreningen
drivs som ett föräldrarkooperativ stäl
ler en del krav på arbetsinsats för de
familjer som har sina barn på försko
lan. Vår- och hösttädning av trädgår
den med tillhörande korvgrillning i
trädgården är alla aktiva och före detta
Körsbärsfamiljer bekanta med.
Så också den fantastiska sommarfes
ten som arrangeras i trädgården i juni
varje år. På festen är det underhåll
ning i form av sång och uppträdande
av körsbärsbarnen som övar i månader
innan festen. Därefter dukas en buffé
upp i trädgården.

Föräldrar släktingar och vänner är väl
komna på denna tillställning och för
barnen finns det både ett sockerdricks
träd såväl som ponnyridning. Det är
en av årets verkliga höjdpunkter för
barn och föräldrar.
2011 fyller Körsbärsgården 25 år. Vi
som är aktiva på Körsbärsgården nu
hoppas och tror att Körsbärsgården
kommer att finnas ytterligare minst
25 år till. Byn får ju glädjande nog ett
ständigt nytillskott av barnfamiljer
så förutsättningar verkar i alla fall
finnas. Alla som haft sina barn på
Körsbärsgården vet med vilken glädje
barnen ser tillbaka på sin tid på försko
lan och många är de barn som åter
kommer till oss högre upp i åldrarna
i form av PRAO-veckor och sommar
jobb. Det visar på en fin kontinuitet
tycker vi som är verksamma idag.

Fotot på den stora stenen på stranden
är från år 1963. Det är min mor Eva
Nilsson och min fars syster Hilda som
var imponerade av storleken.

Till sist vill vi, föräldrar till barnen på
Körsbärsgården, passa på att vädja till
alla Domstensbor som dagligen kör på
Bygatan att värna om våra barn, sakta
gärna in när ni passerar förskolan!
Alla som själva har barn vet hur lätt
det är att ett barn kommer ut i vägen i
ett obevakat ögonblick.

Körsbärsgården

På fotot där Molle och jag vilar på
samma sten är taget hösten 2009.
Enligt vad jag har hört så skulle stenen
en gång ha träffats av blixten, men det
har jag inget minne av. Kanske någon
annan minns? Den verkar ju ha fått ett
slag på ovansidan. Det skulle väl vara
spännande att börja gräva och se om
den verkligen är lika stor? Eller hur?

Stranden har blivit bredare, så nu
ligger stenen tio meter från vattnet.
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Schematisk framställning
af engelsk öfverarmsim.

Domstens Livs Bygatan 54

När man i England började med s.k. frisim
(snabbsim), prövade man sig fram till bättre
metoder än bröstsim.
Man försökte simma på sidan med armtag
(sidsim) under vattnet hela tiden.
(Ur Nordisk Familjebok)

Det var den sommaren före kriget
när jag var kär i två sidsimmande
engelsmän.
I slutet av juli kom engelska scouter
och tältade några veckor uppe i en
glänta i bokskogen. Efteråt kunde
man väl tycka att det var mycket djärvt
att ge sig ut på en utlandstripp så nära
kriget.
Men de litade väl på sin snälla farbror
Chamberlain, han med paraplyet,
som 1938 hade flugit iväg till Hitler
och fått löfte om fred. I varje fall var
”My Umbrellaman” en populär schla
ger. Kanske var det helt enkelt så att
någon av de äldre scouterna hade varit
på vårt berömda Kulla Läger 1931 och
ville återvända?
Fast fars engelska mest bestod av teck
enspråk kom han genast i livlig debatt
om fotboll. Engelsmännens hemstad
var nämligen Darlington som alla fot
bollsintresserade kände till från engel
ska ligan. Det blev naturligtvis mycket
snart en match och Domsten måste
anse sig besegrat. Det blev också crick
etmatcher och underbara lägerbål.
Själv sommarjobbade jag i fars kiosk på
vår då så välkända hörna, där alla stan
nade när de skulle ner till badet eller
upp från badet. Det blev strålande
tider. Jag sålde toffies, lollipops, drops
och alla sorters sugar-plums. Jag hade
mitt engelska skollexikon under dis
ken.

man Ragnhild Hveger och Jenny
Kammersgaard och hemma i stan
hade vi Sally Bauer. Ingen nu modern
simintresserad kan ens föreställa sig
hur mycket vi på den tiden sysslade
med simning. För Vera och mig räckte
det dock med att simma mellan
Domstens bryggor.
På eftermiddagen satte jag upp en lapp
att kiosken var stängd en timme på
grund av bad. Och sen satt vi nere på
vågbrytaren och tittade på engelska
grabbar i badet. Det var verkligen ett
skådespel. Först måste vi ju konstatera
att moderna badbyxor ännu var okänt i
England. Ynglingarna var klädda i svar
ta simbaddräkter med knälånga ben
och ordentligt knäppta på axeln. Det
mest förvånande var väl ändå att de
hade….badmössor. Där var till och
med en som simmande omkring i en
med ondulerade vågor. Han hade i
kiosken köpt min sista som var omo
dern redan 1932. Det hade varit omöj
ligt att förklara för honom att en sådan
använde endast damer. Det blåste
ibland rätt bra. ”There are white horses
on the sea”, sa de, vilket förvånade oss
som alltid ser vita gäss. Men de simma
de suveränt trots både böljor och bad
mössor. De simmade varken bröstsim,
ryggsim eller crawl, de simmade… på
sida.

Vera hette min bästa sommarvän och
vi hade börjat titta på manliga ben, så
stiliga i de där svarta scoutstrumpor
na med tre vita ränder. Och engels
männen tittade på Vera. En gång
hörde jag att de till varandra viskade
om att hon hade ”sex appeal”. Vera
själv visste inte vad det ordet betydde.
Men jag hade ju en viss kiosklitteratur
bildning så jag försökte översätta för
Vera. Men det gick inte så bra, jag hit
tade inte den egenskapen i mitt skol
lexikon.

Vera och jag blev alldeles fascinerade
och gick hem till fars bokhylla och slog
upp i Allt för alla om ”engelsk sidsim”
även kallad ”överarmssimning”. En
metod som man hade börjat med då
man ville utmärka sig i tävlingar. Vi
studerade de schematiska bilderna och
lärde oss allt om bentag och armsväng
ningar. Det blev hetsiga debatter.
Domstensgrabbarna erkände visserli
gen att engelsmännen var goda fot
bollsspelare men att crawl var det snab
baste sättet att ta sig fram i vattnet.
Både vår simmarstjärna Arne Borg och
hans konkurrent Johnny Weismüller
crawlade. Skulle man gå på bio och
vilja se Weismüller flaxa iväg i sidsim?

Vi hjälptes åt med vår konversation
om kanalsimningarna. Vi visste att
den förste kanalsimmaren var kapten
Webbs 1872. Var det inte damernas
tur? Långdistanssimmerskornas tri
umfer hade under några trettitalssom
rar varit enorma. I Danmark hade

Men sa jag, det stod om sidsimning i
den första bok om simning som kom ut
i London 1654. Även grabbarna hade
emellertid läst på. De svarade att bilder
av crawla kunde man se på 3.550 år
gamla egyptiska lertavlor före vår tid
räkning.
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Kanske var Domstensgrabbarna
lite grand sotis.
Det skulle bli ännu värre sen vi flickor
upptäckt att våra sidsimmare även var
goda dansörer. Vi var tillsammans
med dem en kväll på Vikens Havsbad,
en på sin tid populär danspaviljong.
Jag var 16 år och det var första gången
jag var ute på galejan. Jag skaffade en
vikarie för kiosken. Vi var alla klädda i
våra bästa söndagsklänningar med
puffärmar och våra mödrar hade
hjälpt oss att tråckla fast de gummera
de ärmlapparna. För tänk om man i
dansens virvlar skulle börja svettas.
Domstensgrabbarna stod vid kiosken
och såg sura ut vid vår avfärd. Vi hade
lånat ut våra cyklar till engelsmännen
som trampade iväg med varsin girl
friend på pakethållaren. Och vi hade
tur för vi råkade inte ut för FjärdingPetter. Det var nämligen strängt för
bjudet att cykla två på en cykel. Blev
man haffad av denne landsvägens
polis gick han hem till föräldrarna och
krävde böter.
Engelsmännen var mycket artiga och
ville bjuda oss båda på inträdesbiljet
ten och Pommacen. Men intenden
tens döttrar bestämde att var och en
skulle betala för sig. ”We do so in
Sweden”. De såg frågande ut.
”Jeapers, Creapers” över svenska
flickors emanciperade seder. De envi
sades med att lära oss english waltz
som i foxtrottider var alldeles ur
modet.Kapell-mästaren måste leta
fram ”The Wawes” från 1910 och
spela den om och om igen. Och i pau
sen mellan de stilla lite vemodiga vals
vågorna gick vi ut och luftade oss på
strandheden och lyssnade på naturliga
vågor från Kattegatt. Jag kunde inte
bestämma mig för om jag var kär i
John som skrev i min poesibok Yours
for ever, eller i Charlie som skrev Love
me forever.
Två veckor efter det att vi vinkat farväl
av John, Charlie and the other boys
bröt andra världskriget ut, den 3 sep
tember. Och Sally Bauer hann simma
över kanalen bara några dygn före krigs
utbrottet. Men rubrikerna drunknade i
de större, som kriget förde med sig.

Text: Gullan Gregoriusson

Mina föräldrar hade i 12 år drivit en
livsmedelsaffär i södra Halland. Skot
torps livs med sommarfilial i Skum
meslövsstrand. 2 anställda i Skottorp
och 6 st vid stranden på sommaren.
Allt i hyrda lokaler. När hyreskontrak
tet gick ut skulle ägaren till huset driva
affär själv.

Text och bild: Karin Frost

Då fick vi i familjen en första ordentlig
semester, medan det söktes med ljus
och lykta efter något nytt att försörja
sig på. Alternativen var många, olika
affärer, när det blev en affär till salu i
Domsten!
När mor och far åkte till Domsten var
det strålande sol och vindstilla. Min
mor ville köpa direkt men min far, han
ville tänka på omsättningen i affären.
Äsch, sa´ mor om vi bara får in så vi
klarar oss så räcker det och huspri
serna lär väl inte minska om vi måste
sälja.(hade hon rätt?) Dessutom så
fanns det en sångkör i Allerums kyrka.
Inget att tveka om.
Den 2:a januari 1960 flyttade vi in.
Affären hette Österbergs speceri
och diversehandel men nu blev det
Domstens LIVS, en ICA-affär. Först
revs det väggar och mjölkaffären blev
en kran i väggen som spolade ner
mjölk och grädde i kundens medhavda
mjölkspann. Tetrapack 3 kantsmodel
len kom senare. Frysbox för glass och
lite grönsaker. En självbetjäningshylla
i mitten. Dessutom en avdelning med
sybehör och lite textilier samt porslin
och kökstillbehör. Trätofflor var också
naturligt i den tidens sortiment.
Vacumförpackat var väl inte uppfun
net? Min far styckade kött, högg
kotletter malde köttfärs mm. Mor som
i sin ungdom gått på lanthushållsskola
i Benninge, hon visste hur man kunde
ta vara på allt. Inget fick slängas och
ingen fick sitta sysslolös med armarna
i kors. Kunderna uppskattade hennes
hemlagade mat : biffar,köttbullar,kalv
sylta,pressylta,ärtsoppa,sillsallad,leve
rpastej mm.
På den tiden var det mycket hantver
kare som bodde i Domsten. Målare,
snickare, murare mm. Det fanns
fortfarande hemmafruar. Fanns det en
bil i familjen så var det bra.

Vi hade en Hillman ( engelsk bil )
med stort bagageutrymme.
På sommaren kom sommargäs
terna. En del hyrde, en del hade
egna sommarstugor. En del kunder
ringde och beställde varor t.ex. Stig
Lindberg med handikappad hustru,
och flera andra.
Då kom vi med Hillmanen och bar
in varorna i köken. Det kostade
inget extra. Var finns det sådan
service idag?
I uthuset installerades en andelsfrys
där var och en ägde sitt frysfack. Alla
hade inte frys hemma, eller så var
det bra med en extra.
Efter 9 år ville min far gå i pension.
Då skulle det öppnas en stormark
nad i Hyllinge som hette Bra.
Annars var ju största konkurrenten
Danmark. Dit åkte man och släpade
hem ost och mjölk, grädde och kött.

Stolt butiksägare och medhjälpare visar
upp sin nyrenoverade butik med frysbox
för glass och självbetjäningshylla.

Och så fanns det ju tobak och ciga
retter på båten. Den svenska kronan
var ju stark då. Precis omvänt mot
dagens värde.
Att flytta från Domsten ville de inte
och det fanns ju en affär till här så
det blev utförsäljning av hela lagret.
Därefter gjordes affären om till
lägenhet som kunde hyras ut. Det
blev 2 lägenheter i huset men det är
en annan historia.
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Byns invånarregister 2010
Backstugevägen
1
4

Rentner, Lars, Monica
Jongård, Magnus, Jeanette

Barkvägen
1
1B
3
5
7
9
13

Thene, Claes
Wernersson Håkan, Rosenlind Maria
Gustavsson,Per
Pläder-Gustavsson, Eva
Hedberg, Torbjörn
Kristiansen, Elsebeth
Lindström, Tord, Christina
Månsson, Margareta
Sewring, Sven

Berghemsvägen
1
2
4

Paulsson, Thomas, Birgitta
Ekman, Claes
Frost, Ingvar

Bokliden
1

Olsson, Klas, Malin

Briggvägen
1
2
3
4A
4B
6
8
9

Wittrup, Lennart, Harriet
Blasberg, Ingrid
Svensson, Johnny, Christina
Wester, Björn
Malmgren, Anna
Stenberg, Mikael
Nöjdh, Thomas, Camilla
Gunnarsdotter, Gunilla
Persson, Arne, Britt

Bygatan
1
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12

Montessoriskolan
Törngren, Lars
Anderberg, Annie
Tufvesson Ola
Erringer, Maria
Olsson, Jan-Erik, Gertrud
Johanson Aili
Hællqvist, Jan, Carin
Persson, Göte, Birgitta
Tufvesson, Tommy, Maria
Sandberg, Klas-Otto, Ann
Andersson, Bo, Birgit
Högild, Ole, Gudrun
Spangfort, Michael
Kavanagh, Mary
Berg, Christer, Alice
Andersson, Tommy, Elisabeth
Schubert, Thomas
Janén, Jan
Klingborg, Kerstin
Lindvall, Per, Pauline
Andersson, Margareta
Rydegård, Lars
Modinius, Nisse, Pia
Andersson, Jörn, Berit
Hallberg, Magnus, Ingrid
Ekberg, Peter
Jönsson, Erika
Kruise, Jan, Riannette

32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
46B
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70A
70B
71
72
73A
73B
74A
74B
74C
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
89
91

Ekberg, Kjell, Marianne
Ahlström, Björn, Erik
Ekberg, Kjell, Marianne
Henriksson
O'Connor, Diarmuid, Bodil
Malmberg
Håkansson, Gunnar, Lil
Nordström, Bertil, Birgitta
Nilsson, Lennart, Agneta
Dieroff, Günter, Ulrika
Wallander, Anders, Gunilla
Ekstrand, Suzanne
Halling, Mikael, Ann-Louise
Wittrup, Bengt, Ulla
Hansén, Adolf
Pallin, Håkan, Gunilla
Skoglund, Birgitta
Andersson, Patrik
Jönsson, Stefan
Nilsson, Ingbritt
Nilsson, Lars
Rössel, Bodil
Friman, Lars, Agneta
Eliasson, Rutger
Frost, Karin
Little-Smith, Vally
Hörberg, Anders, Ella-Britt
Boström, Bengt, Irmili
Nilzon, Anders
Persson, Madeleine
Nilsson, Rickard, Maria
Håkansson, Rickard, Cecilia
Frohagen, Christer, Gunilla
Berggren, Jan, Monika
Lannér, Magnus, Åsa
Rundberg, Margit
Malmström, Anders, Susanne
Gustavsson, Erik
Laurin, Jan, Lena
Kulle, Mikael
Löfgren, Camilla
Lindén, Åke
Görefält, Markus, Ulrika
Hjalmarsson, Leif
Otterheim, Anita
Hjelström, Anders, Karin
Hjelström, Tomas, Anja
Carlsson, Bruno, Guni
Witting, Claes, Birgitta
Witting, Berit
Rydberg, Christer, Camilla
Stendahl, Sonja
Lindersson, Per, Charlotta
Hagman, Bertil, Margareta
Lundqvist, Pär, Eva
Håkansson, Mats, Madeleine
Kann, Birgitta
Poppe, Gunilla
Grkovic, Rade, Soka
Bernhold, Mats
Gullmo, Eva
Ohlander, Johan, Elisabeth
Hallén, Jan
Schmidt, Bo
Henriksson, Hans-Åke, Annika
Wachtmeister, Charlotte
Maak
Ohlander, Christer, Gunnel

Gröna Gång
Fregattvägen
4
5
6
7

Herﬁndal, Geir
Lindberg, Pia
Remahl, Chris, Gun
Björkman, Ulf, Catarina
Olsson, Ingegerd

Fullriggarevägen
1

2
4
7
8
9
11
12

Östberg, Monika
Dahl, Trine
Andersson, Mats, Elisabet
Andersson, Mats, Elisabet
Boberg, Fredrik, Sara
Sprang, Viking
Bergdahl, Kjell, Eva
Adsersen, Hans-Ove, Lisbeth
Bennsten, Anders, Sofie

Fågelsången
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

Halmén, Mats, Lisbeth
Halmén, Alf, Gurli
Lindström, Bodil, Björn
Christoffersson, Björn, Christel
Nordbäck, Tomas
Hallbeck, Bo, Helena
Eneroth, Bo, Margita
Öhlin, Lars, Katja
Påhlsson, Lars
Balsberg, Anna-Maj
Nyberg, Sven Ingvar, Lisbeth
Axelsson, Inga, Bengt
Nilsson, Hans, Margareth
Brantevik, Åsa, Kjell
Ahrenkiel, Hanna
Elofsson, Mattias
Eriksson, Magnus
Bowall-Eriksson, Lena
Langner, Christine, Jonas
Rönnqvist, Lars, Lena
Arnekull, Henrik, Petra
Tengblad, Carl-Henric, Anne
Admarker, Greger
Forne, Kerstin
Holmgren, Gregor, Lena
Wennmo, Carsten
Wallin, Birgitta
Johnsson, Bengt
Nobel, Jan, Åsa
Bergström, Jonas, Cecilia
Christiansen, Nils Buhl, Tracey Jane
Göransson, Mats, Ann
Persson, Krister, Barbro

Gnetarödsvägen
2
4
6
8
10
12
14

Andersson, Bertha
Persson, Ingegärd
Jönsson, Karl-Erik
Olsson, Birgitta
Johansson, Kerstin
Tengblad, Lena
Pedersen, Svend

1
3
4
5
6

7
8
9
11
13
15
17

Lideﬂo, Ingvar, Inga-Lisa
Wendt, Wilhelm, Mette
Jansson, Ralph
Andersson, Karl-Gustav, Annika
Ekblad, Tom
Bergman, Ingegärd
Kullmar, Bengt
Engman, Marcus, Lena
Hugo-Persson, Mats
Linde, Björn, Anita
Nessling, Percy
Du Rietz, Kjerstin
Anderberg, Kerstin, Björn
Ohlsson, Karin

Göran Wittings väg
1
3

Hagman, Bertil, Margareta		

Lärkstigen
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
28

Ljungnér, Bengt, Gunilla
Hessler, Jonas, Marie
Larsson, Maud, Per-Anders
Mauritzon, Per, Inger
Hrabaciko, Christian, Gitana
Stridsberg, Nils, Christel
Krafman, Per-Inge, Eva
Svensson, Jörgen
Pernald, Mia
Ahlklo, Jan, Åsa
Winberg, Sonja
Roos, Jan, Christel
Lundin, Irene
Hansson, Henri
Wetterberg, Peter
Silfverberg, Hans, Lisbeth
Andersson, Mona
Tillquist, Göran
Segreland, Monika
Nilsson, Arne
Montán, Carl
Lennqvist-Montán, Kristina
Crafoord-Larsen, Jörgen, Eva
Olsson, Sten, Agneta
Andersen, Hans-Michael
Rydén, Ann-Christin
Arheden, Bengt, Elisabeth
Bergquist, Curt, Gunnel
Andersson, Mikael
Vanselius, Ulf

Nils Ols väg
1
2
3
4

Nilsson, Ulf, Monica
Jönsson, Bert
Olverling, Otto
Svenningsson, Carl-Magnus, Catharina

Norra stranden
6
8
10
14
16

Åberg, Eva
Björnberg, Christer, Ingela
Bergers, Ulf
Bornebusch, Per
Hildner, Catharina
Argyris, Holger, Carina

Peter Svenssons väg
1
2
3
4
5

Otto, Wilhelm
Jansson-Otto, Kerstin
Osterkamp
Persson, Mats, Carina
Malm, Sonia, Elisabeth
Jönsson, Henrik, Nina

Petter Jönssons väg
1
3
4
5
6
7
8

Bynke, Torsten, Eva
Ahlklo, Mats, Carina
Andersson, Ingrid
Philip, Ann-Louise
Persson, Jan, Marie
Philip, Thomas, Ingalisa
Henriksson, Ingvar
Boroviec, Anna

Seglarevägen
2
3
4
5
6
8

Artman, Anders
Utterström, Erik, Cecilia
Abdon, Rolf, Anna
Elfberg, Rolf, Camilla
Heijne, Elsa
Sjöström, Hans, Kerstin

Stejlebacken
1
2
3
4
6

Åberg, Eva
Collin, Märta
Wallenberg, Gunn
Stendahl, Kjell, Annika
Håkansson, Per-Åke, Gerd

Sundsvägen

1
Lundblad, Anders, Ida
2
Frankki, Sören, Kerstin
5
Collbring, Boris, Gun
6		
7
Dahlqvist, Lars
Wilnersson, Lena
8
Fredriksson, Tommy, Karin

Södra stranden
1
4
6
8
14
16
18
24
30
32
34
36
38

Swedin, Jan
Blomstersjö, Camilla
Bornebusch, Åke, Karin
Svedin, Ann-Mari
Lundgren, Lars, Mats
Erjefält, Ingrid
Hansson, Jan, Ingegerd
Håkansson, Ulf
Qvarfordt, Peter, Inger
Axelsson
Nilsson, Ola
Sernevi, Marianne
Rundqvist, Jan, Brita
Ekman, Peter, Ulla
Artman, Göran, Susanne
Lindell, Gert, Maria

Tuves väg
4
5
6
7
8
11
13

Rindmo, Caj, Zassa
Ter Schiphorst, Claes, Kristina
Jepsson, Olle
Högset Svein, Wallmark-Högset Malin
Jursic Dennis, Wanninger Charlotte
Hagman, Bertil, Margareta
Arnstein-Peters, Marie

14
15
16
17
18

Sjöberg-Johnson, Ann-Sofi
Johnson, Gustaf
Bæckström, Anita
Ståhlberg, Monica
Moberg, Christina
Rabow Ingegerd, Lennart
Nielsen, Niklas, Karin
Gustavsson, Joakim
Johansson, Lisbeth

Vipstigen
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
15
17
19

Flink, Rolf, Anita
Jonasson, Ulla
Scheike, Morten, Charlott
Nyström, Mats, Mia
Olofsson, Peter, Lotta
Steen, Johan, Annika
Torenäs, Börje, Britt
Hesoun, Johan
Wigström, Emilia
Jönsson, Bo, Anna-Lena
Fogelström, Per-Olof, Sylvia
Lindgren, Håkan, Susanne
Svedenstedt, Lotti
Gustavsson, Per-Olof
Bengtsson, Patrik, Naiyana
Engstedt, Mikael
Broström, Jerry
Wranning, Lena
Malmgren, Kay

Ålagränd
1
2
3
4
6
8

Rydén, Sven, Aina
Abdon, Rolf
Sjöberg, Anders
Meierkord, Gerhard, Birgitta
Gregoriusson, Gullan
Paulsson, Ralph
Edefell, Eva

Ängsliden
1
3
5

Artman Tore, Thornell Marianne
Toth Magnus, Edenhammar Charlotta
Håkansson Helena, Månsson Jonas

Grålägevägen
2
3
4
5
6
7
8A
8B
9A
9B
10
11
12
13A
13B
14
15
17
19
21A
21B
23
25

Kimming Magnus, Katrin
Engström Anders, Noni
Bonalumi Thomas, Helén
Persson Lennart, Iréne
Cederström Amelie
Johansson Peter, Timisehl Mariette
Nederman Jerker, Linde Karin
Dahlin Markus, Josette
Wanninger Rickard, Cecilia
Andersson Pär, Gunilla
Axelsson Rut
Bengtsson Ing-Britt
Florhagen Lennart, Elsa
Månsson Torgild, Birgitta
Winterkvist, Göran, Carina
Sönne Lennart, Sonja
Samuelsson Leif, Siw
Johansson Bengt, Eva
Jeppesen Cliff, Maria
Hedbrandh Jan-Eric, Eva
Högberg Nils, Ing-Marie
Andersson Per, Mai
Höst Ulf, Svenningsson Elisabeth
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Befolkningsutvecklingen 2009
Ålder Antal
0-5
37
6
11
7-9
25
10-12
28
13-15
36
16-19
52
20-64 358
65-79 106
80-w
28
Totalt 681
Under 2009 ökade befolkningen i Domsten med 19 personer till totalt 681. Det är en
ökning med 3% jämfört med kommunens 1,3%. Byn börjar visst bli populär.
Tyvärr saknas uppgifter om Grå Läge.

Skyttegravar, 1:a världskriget

Batteri Domsten

Midsommarﬁrande 2010

Under 2:a världskriget låg här baracker

Kl 08.00 samlas vi på Kulla Gunnarstorp (ca 200 m öster om gårdsbutiken
vid stora stenen) för att hämta björke i skogen. Barnen får åka med på
traktorsläp. Stången kläs kl 10.00, tag med blommor och grönt.
15.00 reser vi vår vackra midsommarstång varefter det blir musik och dans.
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