Vättern, Domneån, Domsand och Domsands Båtsällskap.
Vättern är en djup långsmal insjö, 88 m över havet. Från syd till norr, 140 km. Sveriges näst
största sjö, både till ytan (1893 km²) och volym (77,6 km³). Med ett största djup på 128 m. Ur
sjön hämtas dricksvatten för ca 250 000 människor. Sjön delar Götaland i Östergötland och
Västergötland. I norr och söder har den stränder även till Närke respektive Småland.
I norra sjön finns en skärgård. I den södra sjön endast en ö,
Visingsö.
Vättern har alltid varit en viktig kommunikationsled. Under
tidig medeltid hade den katolska kyrkan med sitt klosterväsen
och den framväxande statsmakten livlig trafik över sjön.
Slottet Näs på Visingsö var dåtidens svenska centrum. En
någorlunda trygg plats, för våra tidigaste regenter.

Domneåns utlopp i Vättern 1911, bild från nyckelfabrikören John Lunds album
Domneån är speciell! Åns mynning, har alltid varit en plats för lokalbefolkningens mindre
båtar. Domneåns meanderande lopp ut mot Vättern, berättar om istidens pågående påverkan
på vår bygd. Genom att studera åns torvlager och de geologiska bildningarna kring ån berättar
det om inlandsisens avsmältning om klimat och landskapets utveckling de senaste 10000 åren.

Domneån har i historisk tid, alltid varit en gräns. Under
vikingatid mellan dåvarande Västra Götland och de 11
små folkländerna i söder, som av västgötar, östgötar
och danskar fick samlingsnamnet Småland. Dessa små
folkländer lever kvar i begreppet härader. Om Du står i
Domsand på Bankeryd sidan, befinner Du dig i Tveta
härad i Småland.
Domneån är här fortfarande landskapsgränsen mellan

Västergötland

Småland.
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Domneå är även en kyrkans gräns, mellan Skara stift, grundat år 1014 och Linköpings stift
grundat i början av 1100-talet. Sedermera mellan Skara och Växjö stift, grundat 1163.
Under 1100-talet, på Fiskebäcks tomt, Västgötasidan, byggdes en kyrka. Sägnen berättar att
det var en förmögen dam som färdades på Vättern. Båten kom i sjönöd och den erfarne
skepparen styrde den vattenfyllda båten in mot stranden i Domsand. Där kunde den
vettförskrämda damen vada i land. I tacksamhet över livet, lär hon ha bekostat bygget av
kyrkan. Kyrkans dopfunt är nu placerad på museet i Skara. Kyrkans altarskåp finns på
Historiska museet i Stockholm.
Även Bankeryd hade en medeltida kyrka sannolikt från slutet av 1200-talet. Omnämnd i skrift
första gången 1315. Den låg utefter den urgamla landsvägen som gick över byn Backens ägor
och dess Mo, Backamo, ner genom hålvägen till vadstället där Domneån mynnar i Vättern. I
dag har vägen namnet Björnebergsvägen. Bankeryds kyrka ligger på samma plats som sina
båda medeltida föregångare.

Några hundra år senare, åren 1570 till 1680, var Domneån även Brahe grevskapet
Visingsborgs södra gräns. Greve Pers "Hauptman" Julius Lantzenfelt fick gården Stora Kärr i
Habo som förläning. Han ligger begravd på den urgamla kyrkogården där nu Fiskebäcks
kapell står.
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Bönderna i norra delen av Habo ville flytta kyrkan i Fiskebäck. Av Gustav III fick bönderna
gehör när de ville göra en utbrytning från Habo socken och uppkalla den nya socknen efter
kungens son kronprins Gustav Adolf. Kyrkan i Fiskebäck flyttades 1780 och är nu Gustav
Adolfs sockens kyrka.

Domnebro 1922. Bilden hämtad från nyckelfabrikören John Lunds album.
Den äldsta kartan över Bankeryd och Domsand är från 1600-tal. På den kartan finns den
urgamla landsvägen inritad.

Foto Knut
Björlingsson

Vid Domneåns mynning i Vättern, finns på kartan tecknet för en bro, Domnebro.
När den första bron byggdes vet vi inget om, men här fanns en landsvägsbro fram till 1929.
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Bussen passerar, på landsvägen över stranden i Domsand. Foto Knut Björlingsson.
Domsand var en viktig lastageplats och landsvägen gick ända ner över sandstranden. Det
bidrog till platsens tillgänglighet för tunga transporter. Här lastades och lossades takjärn
timmer, sand och kreatur i segelskutor. Sanden östes först i flatbottnade ekor vilka vrickades
med en akteråra ut till sidan av skutan, varifrån manskapet på nytt fick ösa sanden i stora kärl
som hissades ombord och tömdes i skutans lastrum.
Första gången Domsand nämns som hamn är 1832. Ägaren till Attarps Säteri i Bankeryd,
Häradshöfdingen Wälborne Herr Carl David af Sandeberg, skriver till Riddarhuset i
Stockholm för att låna pengar. Han måste övertyga herrarna i Stockholm om gårdens
tillgångar, varför han räknar upp alla dess faciliteter. Då nämns egen hamn i Domsand. Den
gode säteriägaren överdrev nog. Troligen fanns en enkel brygga ut i sjön. Ryfors bruk i
Mullsjö skeppade sitt stångjärn via Domsand och Göta Kanal från 1840 fram till dess att
järnvägen kom till Mullsjö. Under tidigt 1900-tal växte Jönköping och till det stora
bostadsbyggandet på Torpa behövdes mängder av sand. Samtidigt hämtades gjutsand till
JMW´s stora gjuteri, berättade Lars-Uno Isaksson.
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Foto John Lund

På Bankerydsidan av ån stod en mäktig tall. När Riksantikvarieämbetet gjorde en
fornminnesinventering i Bankeryd under 1920- talet, blev trädet registrerat som
"Smålandstallen." Tallen stod där nu Jönköpings gamla Hamnkontor har fått sin plats.
På grund av den pågående landhöjningen, som gör att
vattennivån i södra Vättern höjs och det stora
sanduttaget från strand och slänter, föll den mäktiga
tallen 1925
Foto; Knut Björlingsson
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Även landsvägen och Domnebro var hotad. Vättern hade kommit allt för nära.
Domnebro revs 1929 och ersattes uppströms ån med den bro som i dag är reserverad för cykel
och gående, mellan Backamo, Bankeryd och Eket, Fiskebäck Habo.

Domnebro
Foto John Lund.
1922

Landskapsgränsen Småland - Västergötland är numera bara av kulturhistoriskt intresse.
Men ännu fungerar Domneån som gräns mellan ;
Jönköpings kommun
och
Habo kommun.
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Båtfolket i Domneåns mynning slöt
sig samman och bildade 1965
Domsands Båtsällskap. Sällskapet
ville tillvarata de enastående
möjligheterna till en vacker och
skyddad småbåtshamn vid
Domneåns mynning.

Planer uppgjordes och 1968 fick
sällskapet en vattendom av domstolen i
Växjö för en småbåtshamn och
uppläggningsplats i Domneåns utlopp i
Vättern.

1975 började DBS
i egen regi bygga
den planerade
hamnen. Initiativet
väckte stort
intresse, både
positiva och
negativa
synpunkter som
följd.
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Våren 1976, kunde
de första båtarna
segla in i hamnen.

Samma år flyttades
Jönköpings gamla
hamnkontor från sin
plats vid Munksjön
till sin nuvarande
plats söder om
inseglingen i
Domsand. Den anrika
gamla byggnaden
blev bas för
hamnvakten.
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Söndagen den 10 juni 1978 var en festens och glädjens dag i Domsand !
Då skedde den officiella invigningen med ett hundratal inbjudna gäster, tusentals åskådare
och ett vimmel av båtar på sjön och i hamninloppet. Nu är Domsands Båtsällskaps hamn
Vätterns största småbåtshamn, med plats för ca 300 båtar.

För att garantera bevarandet av de för forskningen viktiga berättande torvlagren, växter och
djurliv, är ån uppströms hamnbassängen, nu ett naturreservat.
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Hamnens båda pirarmar har bidragit till att sandstränderna på båda sidor om hamninloppet har
blivit betydligt bredare. Är sommartid mycket uppskattade badplatser. Innan bygget av
pirarmarna, fanns två pålade bryggor på Habosidan vilka fungerade som sandfångare.
De gav en fin badplats med sandstrand. Uppe vid P-platsen vid Domsandsvägen Bankeryd,
satte Jönköpings kommun upp hänvisningsskylt till Habosidans badplats. Den lilla
strandremsa som då fanns på Bankeryd sidan, uppläts för hundbad.
När bestämmelsen kom om att
offentliga badplatser måste kunna
erbjuda besökare en vattenklosett
(WC) fick Domsands Båtsällskap
tillstånd och möjligheten att bygga
sitt klubbhus på stranden i
Domsand. På gaveln till klubbhuset
finns tre allmänna toaletter. Ett bra
sätt av Habo kommun, att
sommartid lösa sin skyldighet gent
emot de badande.

På Bankeryd sidan har stranden vuxit och är nu en lika välbesökt badplats som den på
Habosidan.
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Därför vill jag hävda att Jönköpings kommun måste erkänna även Bankerydsidan som en
offentlig badplats.

Framtid !
Ingen vet vad den för med sig. Men låt mig ändå skissa vad jag tror.
Jönköping fortsätter att växa. Vättern är och förblir en
stor tillgång. Invånarna i Jönköping och Habo kommuner
vill bo och vara nära Vättern. Turistströmmen ökar från
Europa och världen. Då blir Domsand en ännu viktigare
rekreationsplats. Med allmänt bad och väl skyddad
hamnanläggning för fritidsbåtar. Självklart med kriterier
som uppfyller bestämmelserna för en "Blå flagga".
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För att obehindrat komma ut på sjön,
är Domsand fortfarande en öppen
plats. Detta bör tas i beaktande för
framtiden.

Det bevisades när
Jönköpings kommun ökade
Häggebergs vatten
reningsverks kapacitet för
att pumpa upp råvatten till
sina reningsfilter för att
förse invånarna med ett
först- klassiskt dricksvatten.
För det arbetet var
Domsand en självklar plats.

I Domsand finns plats att
hantera stora saker.
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Häggebergs vattenverks vattenintag lämnar hamnen. Är nu placerat på 60 meter djup utanför
Granbäck/Kortebo.

Händer det en stor och allvarlig olycka på Södra Vättern, är Domsand en lämplig
angörningsplats. Redan nu är de tre färjorna på linjen Gränna - Visingsö, tänkta som lämpliga
"räddningsplattformar". På sikt bör ansvariga fundera på möjligheten för färjorna att även
kunna angöra pirhuvudet i Domsand.
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Efter 40 år, behöver Domsands Båtsällskaps nu övergina gamla hamnkontoret, inklusive
altan, rustas upp. För att huset skall fortsätta att leva behöver det anslutas till vatten och
avlopp.

Mobiltelefoner och den kommunikativa utvecklingen har bidragit till att hamnvakten inte
längre behöver ha båtarnas säkerhet på sjön i fokus.
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Nu har hamnvärden sin vy över hamnbassängen, för att i möjligaste mån nattetid, skydda
förtöjda båtar mot brott.
Ett framtida scenario för det gamla hamnkontoret är, att det blir en utställningslokal med
information om Vätternvårdsförbundet och Domneåns Naturreservat, administrerad av
Länsstyrelsen. I Domsand får man fysisk kontakt med Vättern och Naturreservatet !
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Under den renoverade/nybyggda altanen kan det bli tre toaletter för badgäster på den framtida
officiella badplatsen på Bankerydsidan, om nu Jönköpings kommun tar sitt ansvar.
Då skulle även hamnkontoret kunna bli anslutet till vatten och avlopp. Huset kan då leva upp
till ett efterfrågat litet sommar café, vilket förestås av två sommarjobbande studenter. Ett
arbete i första hand, skulle vara reserverade för dem som läser miljövetenskap på
Högskolan i Jönköping.
/Klas-Peter Suneson. 2018-07-22/

För att locka ungdomar att bli sjömän, skänkte Flottan stockankaret till Domsand.
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