
Dalby	37:42	

 

Så här såg gården Dalby 37:42 ut i mitten på 1950-talet. 

 

Så här ser det fina boningshuset ut i dag, adress Villavägen 2. 



Tidig historia, Dalby 37 
Varför heter (hette) huset Dalby 37:42 och vad är historien bakom huset? 

Om vi går tillbaka till 1700-talet, så var Dalby 37 en fyrlängad bondgård, som låg inne i Dalby.  

 

På samma ställe i ligger i dag Länsmansgården. Byggnaderna i dagens Länsmansgård är nyare, men 

de är byggda på samma grunder, som det ursprungliga Dalby 37. 

Gården hade före 1810 en mängd små åkerlappar utspridda över hela Dalby församling. Jag har 

räknat till minst 33 stycken. De hette bl a Brötet, Tockarpestycket, Kringelbacken, Skumpan, Kjels 

mad, Kringelbacksängen och jag vet inte vad.  Alla gårdar i Dalby skulle ha en bit åker/äng av alla 

olika områden inom Dalby socken, så att rättvisa skapades. 

Allt detta förändrades vid skiftena runt år 1800, då varje gård (Det fanns 37 stycken i Dalby) fick ett, 

eller två, hela åker- och ängsstycke att bruka. 

Dalby 37 fick behålla sin gård inne i Dalby by och hela sitt åker och utmarksområde samlat norr om 

gården, enligt kartan nedan, som är från 1853. 



 

Dalby 37:3 
Var kommer då ”vårt” hus in i bilden? På kartan ovan, från 1854, finns en liten markering strax norr 

om Sandbyvägen.  



 

 

 

Det står en ”8” i ett blått område. Nummer 8 är på denna karta en äng. Just på denna plats byggdes 

”vår” gård. Gården är inte byggd 1854, då kartan ritas. Jag har två årtal, i olika artiklar, som berättar 

när huset byggdes, dels 1858 och dels 1866. Det är väldigt svårt att konstatera vilket år som är rätt, 

eftersom det inte finns några husförhörslängder eller kyrkoböcker från dessa år.  

Varför heter området 37:3? Jo 1854 gjordes en första uppdelning av Dalby 37:s område. Den delades 

då upp i 13 olika delar. Dalby 37:3 motsvarar i stora delar det blivande Dalby 37:42, men med en liten 

skillnad. Mer om detta nedan. Den gård/hus, som brukade 37:3 vid delningen 1854 var huset, som 

numera ligger på Sandbyvägen 7, dvs detta hus:  

 

 

 

 
 



 

 

Vårt hus 
Vilka personer har bott i huset på nuvarande Villavägen 2? 

De första, som jag med säkerhet kan placera i huset, är åbon (bonden) Per Persson och hans hustru 

Kjersti Hansdotter. De flyttar in i november 1887 och kommer då från Bonderup. De två första 

barnen är födda i Dalby, så de har bott i Dalby en gång innan. Även hustrun Kjersti är född i Dalby. De 

fyra sista barnen är födda i Bonderup. 

Per o Kjersti har 6 barn: 

Hanna, född 1867 

Anna, född 1873 

Kjersti, född 1875 

Maria, född 1878 

Hans, född 1881 

Nils, född 1883 

Per Persson dör 1915, 72 år gammal, i hjärnblödning. 

Kjersti Hansdotter dör 1918, 70 år gammal, i ”hjärtförlamning”. 

1908 övertar yngste sonen Nils Persson gården, då han gifter sig med Alma Josefina Hellström. 

Nils och Alma får följande barn: 

Nanni, född 1908 

Svea Sarinda, född 1910 

Iris Gunhild, född 1912, död 1928 i mässling och lunginflammation 

Nils Gunnar, född 1913 

Stig Allan, född 1916 

Gulli Viola, född 1918, död 1920 i ”Tandslag”! Man trodde förr att det fanns ett samband mellan 

tandsprickning i spädbarnsåldern och vid ungefär samma tidpunkt inträffade kramptillstånd. Något 

sådant direkt samband finns dock inte och man anser att dessa förr i tidig barnaålder uppträdande 

kramptillstånd i stället berodde på låg kalkhalt i blodet, i sin tur beroende på D-vitaminbrist (rachitis - 

engelska sjukan). 

Hans Werner, född 1920, död samma år i lunginflammation 

Modern Alma Josefina dör 1921, 36 år gammal, även hon i lunginflammation. 

Nils Persson flyttar 1932 till nuvarande Sandbyvägen 230 o 232. Han köper där ett hus, numera rivet, 

som kallades för ”Spinneriet” och dör där 1950, 67 år gammal. Han verkar ha varit en ekonomisk 

driven person. Vid sin död var det väldigt många, som var skyldig honom pengar. 

 

 



 

 

Dalby 37:42 
 

1927 sker den slutliga delningen av Dalby 37:3. Den delas då in i 3 delar, varav 37:42 blir den absolut 

största. På en klyvningskarta kan man se hur delningen sker. Jag visar här den södra delen av kartan: 

 

Det är Sandbyvägen, som går i nedre delen av kartan. Vägen är inte alls lika rak som nu, utan 

betydligt krokigare. De tre husen som finns till höger, vid siffran 3, är Dalby 37:42. Nu känner man 

igen byggnaderna från bilden i början av artikeln. Tomten med åkrar och ängar fortsätter långt mot 

norr, utanför bilden. Jag har lagt in hela tomten på en modern karta här nedan. Tomten, som heter A 

(kallas Dalby 37:41) är betydligt mindre och dess huvudbyggnad är nuvarande Sandbyvägen 7 (se bild 

längre upp). Den tredje tomten, som ”avknoppas” vi detta tillfälle, är det lilla huset (Aa), som ligger 

mitt emot Sandbyvägen 7, söder om vägen. Det kallas för 37:36 och där bodde Skomakaren Anders 

Anderberg. Modern adress till detta hus är Sandbyvägen 14. 



 

 

Sonen Gunnar Persson gifter sig 1943 med Alma Persson (född Svensson). 

De får barnen: 

Kerstin Irene Birgitta, född 1944 

Siv Lis-Britt Helena, född 1949 

Alma dör 1969, 60 år gammal. 

Gunnar dör 1972, 59 år gammal. 

Här nedan är ett utsnitt av ett vykort. Dalby 37-42 syns längst upp i bilden. Gatan, som går längst ner, 

är Veberödsvägen. Den stora gården till höger är Christenssons gård. Där finns nu Hemköps och 

Dalby centrums bilparkering. Allégatan finns inte, men början till en fotbollsplan kan man se. Den 

ligger på ”fel” håll. Marken, där den ligger ägdes av Klockaregården. 



 

 

På 1980 och 1990-talen, ägdes gården av paret Karl Ture Herman och Laisan Astrid Charlotta 

Rönnestad. 

 

 

Ytterligare ett vykort, detta från 1969. 

 

 

 



Källor: 

https://www.lantmateriet.se/ Lantmäteriet: Historiska kartor.  

https://www.arkivdigital.se/online Arkiv Digital: Flygbilder. 

https://www.arkivdigital.se/online Arkiv Digital: Kyrkoböcker. 

https://www.hitta.se/ Hitta.se: Kartor. 

http://bevaringsprogram.lund.se  

Vykort: egen samling. 

Egna foton. 


