Dalby 37:16

Detta hus låg ungefär, där huset till Anders Billes väg nummer 3 ligger nu.

Nuvarande Anders Billes väg nummer 3, till höger (rött tegelhus).

Gården Dalby 37 var ursprungligen nuvarande Länsmansgården. Vid storskiftet c:a 1810, så var Dalby
37 en av de gårdar, som fick behålla sin plats inne i Dalby och slapp att bli utflyttad. 37:s samlade
jordområde fanns norr om gården, upp till nuvarande ringvägen. Dessutom gick den åt öster bort och
över Sandbyvägen.
1856 gjordes en delning av Dalby 37:s jord, och den delades upp i 13 olika delar enligt kartan nedan

Sandbyvägen är ifylld med rött. Dalby 37 (gården) ligger i den gröna ”tomten” längst ner.

Dalby 37 har under åren delats upp i många mindre delar. Området C på kartan ovan delades 1867
upp i 6 nya delar enligt kartan nedan:

Många kartor blir det, men det är en komplicerad uppgift att beskriva Dalby och dess gårdars och hus
historia.
På tomten 37:16 på kartan ovan byggdes huset, som denna artikel handlar om. Vid delningen 1867
köptes just denna bit av en Pål Söderberg. Tyvärr, så finns inte Dalbys kyrkoböcker kvar från mitten
av 1800-talet, och när de finns igen, 1882, så finns det ingen Söderberg på Dalby 37.

Under slutet av 1800-talet och ända fram till åtminstone 1944, så står Hans Johansson, och efter
honom hans son John Emil Hansson, som ägare på Dalby 36:16. Han står även som ägare på 37:17,
37:6, 37:7, 37:8 och 37:43! Han kan ha bott i huset, som jag beskriver ovan, men det fanns även
några andra hus/gårdar på de andra tomterna.
När fotot tas på huset runt 1955, så finns namnet Ester Persson på kortets baksida. Hon var änka
efter jordbruksarbetaren Edvard Gottfrid Persson, som dog 1951.
Jag tror att huset byggdes i slutet av 1800-talet, eller runt år 1900.
På en karta från 1970, så finns huset kvar.

