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KORT RESUMÉ ÖVER HISTORIEN OM DOMSTENS POSTUTVECKLING

Domsten flyttar den 18 juni 1973 från 
Hittarp till 25590 Helsingborg.
Boxadressen blev 250 19 Helsingborg

Återigen nytt postnummer: 255 90 blir 255 91 
I mitten av 1990-talet skedde en revision av vissa postnummer då 
de postterminaler, som tidigare inte haft sorteringsmaskiner, fick 
denna revolutionerande nyhet. Därför blev postnumret ändrat.

Så var det tid igen med nytt postnummer. Domstensborna reagerade 
med vrede och så här skrev byföreningens dåvarande ordförande An-
ders Artman bland annat i en skarp skrivelse till den ansvarige för 
Postkontoret i Helsingborg:
"Medlemmarna i Domstens Byförening har mottagit Ert diktat 
A1972:141, vilket har skapat stor bitterhet, ilska och missmod". 

"En gång i tiden fanns Domstens postkontor i Poppes hus (numera 
Bygatan 79). Redan i seklets början hade Karolina Andersson hand 
om posten, som kom med hästskjuts från Helsingborg. Postväskan 
hängdes på en stolpe vid stora vägen, där hon fick hämta den. Sedan 
den sorterats, delades den ut i husen av sonen, Andreas, som då var 
liten pojke. Man skulle betala två öre för varje brev. Snart tog dottern 
Hilma hand om posten och utbärningen. Denna skötte hon i många 
år under tjugo- och trettiotalet. I alla väder gick Hilma, fastän hon 
var låghalt, genom byn och delade ut posten från norr till söder.  
(Artikeln är tagen ur boken DOMSTEN - bygd i förvandling)

Domsten blir åter igen postort den 7 mars!

PostaHilma - Hilma Andersson född 1888 på Domsten nr. 14 

Postgången i början av förra seklet 

Posten flyttar in i huset på Bygatan 61

Inget aprilskämt — 
Domsten blev Hittarp den 1 april 1968

Historien om postgången och postorten Domsten är intressant.  Årets ändring blir den 5:e 
under trettioåtta år, om vi räknar alla förändringar. Här kommer den spännande historien i sam-
mandrag. Vill du veta mer om hur Byföreningen kämpat för att bevara Domsten som postort.

Det lilla postkontoret låg till höger, när man kom in genom yt-
terdörren. Den sista postföreståndarinnan var Marta Matsson, 
som pensionerades efter 23 (29?) år och avtackades av både By-
föreningen och domstensborna i samband med nedläggningen 
av posten i Domsten. Marta  ägde huset och 
bodde på övervåningen.
Efter pensioneringen sålde hon till familjen 
Wallhoff, som hade varit hyresgäster i huset 
under några år. 
Samtidigt med postkontoret hade man under 
1950-talet utdelning av brev i Malmbergs 
livsmedelsaffär.  det fanns en "kommod" där 
alla brev förvarades. Dit fick man gå för att 
hämta sin post. "Man fick rota igenom allas 
brev innan det gick att finna sin egen post", 
minns en äldre domstensbo.

Postverket skrev den 19 mars 1968:
"Fr o m den 1 april 1968, då poststationen i Domsten upphör blir post-
adressen, som tidigare meddelats Hittarp, med undantag för de hushåll 
i Gråleje, som från samma tidpunkt kommer att få posten utdelad med 
lantbrevbärare från Viken. Postnumret för Hittarp är 260 36"
Byföreningen protesterade vilt och gick enda upp till Riksdagen med sina 
klagomål. Men utan resultat. De stora herrarna uti kungliga huvudstaden 
fattade ingenting, av problemen som vanligt. 
Naturligtvis uppstod svårigheter, då folk som inte kände till var Domsten 
låg, tog sig till Hittarp och där fanns inget Domsten.

"Byföreningen representerades 
av skeppsmäklare Thure Lund-
gren. Domstens befolkning repre-
senterades av herr Artur Lind-
gren, major Bertil Boström, fru 
Elsa Rentz och Margit Lundberg

Postnumret blir fr o m den 7 mars:

254 78 DOMSTEN

De första lantbrevbärarna anställdes på kontrakt.
 
Anbud infodrades och den som gav det lägsta budet fick tjänsten. De som tog dessa arbeten hade det 
ofta som en bisyssla. De vanligaste yrkena var torpare, soldat och lantbrukare. Den första kvinnliga 
lantbrevbäraren anställdes 1917.
När lantbrevbäraren skulle ut på sin brevbärningstur måste han följa en tidtabell. Där angavs dag och 
tid han skulle utgå från postanstalten samt vilka orter han skulle besöka och när. Det beräknades att 
han hade tre timmar på sig per mil. Tjänstepost till myndigheter och prästskapet delades ut direkt till 
mottagarna. Detta gällde även de som bodde i anslutning till linjen. Övrig post lämnades till ett kom-
munombud. Dessa kommunombud ersatte i praktiken de indragna poststationerna.
Postlådor där lantbrevbäraren kunde lämna sin post började användas 1909. Detta spred sig dock 
långsamt för 1925 uppmanade postverket kunderna att sätta upp postlådor för att göra utdelningen 
snabbare.
   

I starten var alla linjer sk. återgångslinjer, 
dvs lantbrevbäraren gick tillbaka samma väg 
som han delat ut posten. 
Så småningom började sk. ringlinjer att användas. 
Lantbrevbäraren hade sitt posthorn samt bar 
postemblemet i mössan. 
Han var också beväpnad med pistol.

Utdelning av post i Ljustorp
I Sverige fanns det 4366 postanstalter år 1950. 
Fram till i början på 1950 talet användes fortfarande
i några delar av landet ett system med postväskor där posten till en by samlades. 
Postverket sorterade posten fram till  slutet av 1940 talet. Sedan transporterade Postverket byväskorna 
upp genom socknen. Väskan till ex Frötuna hängdes av postköraren på en pinne när han passerade.
 
Så sent som den 12 maj 1968 infördes postnummer i Sverige. Postnummer infördes så att man skulle 
kunna maskinsortera posten. Den första stora sorteringsterminalen i Sverige invigdes i Malmö 1972. 
Terminalen hade direktanslutna järnvägsspår för att underlätta transporterna. Vårt system är speciellt 
avpassat för våra förhållanden.
Landet delades upp i ett antal postområden. Inom ett område sprids posten och samlas upp till vissa 
större orter.

Delar ur Hans Högmans  artikel på internet

Från början var all lantbrevbäring gående. 
Använde lantbrevbäraren exempelvis häst och vagn fick han själv stå för 
dessa kostnadner. Cyklar började användas efter sekelskiftet. 
1915 användes den första bilen på några enstaka linjer.

1955 fanns fortfarande 5-öres frimärken och små postorter som Revingehed



BAKGRUNDEN TILL DOMSTENS POSTPROBLEM VAR POSTNUMRENS INFÖRANDE

I Sverige fanns det 4366 postanstalter år 1950. Så sent som den 12 maj 1968 infördes post-
nummer i Sverige. Postnummer infördes så att man skulle kunna maskinsortera posten. Den 
första stora sorteringsterminalen i Sverige invigdes i Malmö 1972. Terminalen hade direktan-

slutna järnvägsspår för att underlätta transporterna.

Det här meddelandet utlöste en flod av aktiviter från byns sida.

På följande sidor kan man läsa korrespondensen mellan alla inblandade - enda upp till Riksdagen!











NYA GATUNAMN







Insändaren tyckte ”det var bättre förr när posten anlände med häst och vagn från 
Hälsingborg direkt till vederbörande mottagare, men det är väl så ont om hästar 
nu för tiden”. Detta gäller säkert även år 2016.



Mer posthistoria
som Sonja Winberg
berättade om i 
Dombasunen 1970.
Hela  skriften finns 
på Byföreningens 
hemsida.
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Sammanställt i mars 2016 av Bo Andersson 


