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En räddningsaktion för Slöjdboden i Dalby har dragit igång. Nu ska den gamla
lantarbetarbostaden räddas åt eftervärlden, helst bör huset införlivas med Dalby kungsgård.
LUND
Det har bildats en ny ideell förening i Dalby, Kulturkvadranten. I en skrivelse till
kommunstyrelsen ifrågasätter de en försäljning av den byggnad som i byn går under namnet
Slöjdboden.
- Huset ägs i dag av kommunen och vi har fått reda på att en försäljning är nära förestående.
Det är därför vi agerar och det är bråttom, säger Ola Sjödin, vice ordförande i föreningen.
- Vi vill värna huset och miljön däromkring, det är en unik plats.
Slöjdboden har en gång varit lantarbetarbostad under Dalby kungsgård och ligger i omedelbar
anslutning till gården, en av de äldsta bevarade gårdar som fortfarande brukas i Norden.
Precis intill finns även det gamla klosterområdet med Dalby kyrka, Nordens äldsta stenkyrka.
Föreningen vill inte att Slöjdboden säljs ut till en privat ägare eftersom kommunen då under
oöverblickbar framtid berövar sig rätten att ta ett samlat grepp om kulturmiljön på platsen.
De vill helst att Statens fastighetsverk som äger Dalby kungsgård ska ta över Slöjdboden.
Verket har i uppdrag att förvalta byggnader av nationellt intresse.

Är de inte intresserade kan föreningen tänka sig att själva ta över boden.
Slöjdboden tillhör alltså kommunen och det har stått tomt i flera år. Huset har fått sitt namn
efter det som för några år sedan såldes där, slöjd. I övrigt är mycket höljt i dunkel när det
gäller Slöjdboden, till exempel varför huset alls är i kommunens ägo.
Lunds statsantikvarie Henrik Borg säger att han generellt inte brukar ha synpunkter på
ägarförhållanden, men han tycker ändå spontant att Statens fastighetsverk verkar vara en
lämplig ägare.
- De äger Dalby kungsgård och Slöjdboden har en gång i tiden varit införlivad med den. Det
kan vara dags att införliva den igen. Jag är inte närmare insatt ännu men jag tycker att det här
låter intressant.
- Ska man förstå hur en så gammal gård en gång fungerade bör även lantarbetarbostäderna
höra till så att man kan se helheten.
Henrik Borg säger också att skulle det bli aktuellt att sälja Slöjdboden till Statens
fastighetsverk så bör han vara den som förhandlar med verket från kommunens sida.
- Men jag måste bli tillfrågad först. Kommunen får bestämma sig för hur de vill göra.

Vet du mer om Slöjdboden? Hur gammalt är huset? Och vad har det rymt på senare år,
förutom hantverksförsäljning och scoutgård?
Hör av dig till Sydsvenskan.

