
Två skräddare. Tänk vad en klädgalge kan berätta! 
 

Skräddare nr 1: Den här galgen tillhör min sambo.  

 

 
Hon har fått den av sin mor, som växte upp i Dalby på 1920-talet. Nils Hjalmar 
Nilsson (jag vet inte vilket som var hans tilltalsnamn) var skräddarmästare och bodde 
och hade sin verkstad på Sjöstorpsvägen 4. 



 

 

 

Skräddare nr 2: Jag forskar lite på Möllegården (Dalby 30:4) på Möllevägen 2. 
Gården byggdes 1852,   

 

och möllan byggdes något år senare. I början av 1900-talet, så ägde Karl Osberg 
gården och möllan. Möllan kallas ju också vanligen för Osbergs mölla. 

1914 börjar Karl Osberg sälja av lite av tomten runt Möllegården och skräddaren Nils 
Möller och hans hustru Anna Möller (som var syster till Karl Osberg) köper tomten till 



höger om Möllegården. De bygger där ett prydligt tegelhus, och det finns kvar ännu i 
dag. Huset kallades Rosenlund (Dalby 30:18) och har numera adressen 
Hällestadsvägen 15.  

 

 

Redan 1919 flyttar familjen Möller västerut på Hällestadsvägen ett kort stycke och 
bosätter sig i huset Lydienborg (Dalby 63:12), som numera har adressen Vändvägen 
2. 

 
Här stannar de bara 2 år och flyttar till slut till Sjöstorpsvägen 4! Just det hus, där jag 
tidigare har hittat skräddaren Nils Hjalmar Nilsson. 

Under 1910-talet, så bor på Sjöstorpsvägen 4 (Dalby 13:3) f d dragonen, sedermera 
grovarbetaren, Anders Andersson Möller och hans hustru Elna Nilsdotter. Detta är 
Nils Möllers föräldrar. 1918 dör Nils Möllers mor, och han flyttar antagligen ”hem” 
med hustru och familj, för att ta hand om sin far. 



Fadern Anders dör 1937. Anna och Nils med familj bor kvar i huset. 
Under 1940-talet flyttar familjen Nils Hjalmar Nilsson in i huset. Då bor där två 
skräddarfamiljer. 
Nils Möller, dör 1966, på Sjöstorpsvägen 6. 
Anna Möller, född Osberg, dör 1955. 

Nils Hjalmar Nilsson, dör 1957. 
Hans hustru (nr 2), som hette Helga Maria Nilsson, dör 1979 i Lund. 

Jag kanske inte har fått allt rätt, med namn och flyttningar, så jag tar gärna emot kritik 
och kompletteringar. 

Vänligen 
P-O i Dalby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


