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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Dalbys gamla byaväg
grävs fram i ljuset
Av Sara Karnehed 20 JUNI 21.14

DALBY. Strädelängans kulturförening är mitt uppe i renoveringen
av Dalbys blivande kulturhus.
På måndagen fick de en glad överraskning när de stötte på den
gamla byavägen under jordmassorna utanför huset.
– Det är ett helt fantastiskt fynd, säger föreningens ordförande Ola
Sjödin.
Det var när några av föreningen Strädelängans medlemmar arbetade med
att anlägga en trädgård utanför huset på måndagen som grävmaskinen
plötsligt stötte på någonting hårt i jordmassorna.
– Vi undrade vad det var för prydlig sten som låg uppradad. Vi skrapade
vidare och hittade en kullerstensgata, säger Lotta Nordmark medlem i
föreningen.
Kullerstensgatan ligger några decimeter under den nuvarande Lundavägen
och sträcker sig närmare kyrkogården än den nya vägen.
– Antagligen fortsätter kullerstenen ett par meter ut under den nya vägen,
säger Ola Sjödin.
Han gissar på att den gamla byavägen anlades någon gång i slutet på 1800talet.
– Vi visste att det fanns en gammal byaväg in till Dalby men ingen hade en
aning om exakt var den låg, säger Ola Sjödin.
Längs med vägen finns hålutformningar som saknar kullersten.
– Här hade man antagligen träd som skapade en allé. Det skulle vi också
kunna plantera, säger Lotta Nordmark.
Byavägen är inte det första historiska fyndet som grävts fram vid
restaureringen av Strädelängan. Förra sommaren hittades benrester i
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jordgolvet som visade sig komma från människor. Troligen hade jord från
kyrkogården använts när golvet anlades.
Strädelängan, som tidigare gick under namnet slöjdboden, ägs tillsammans
av 180 dalbybor. I slutet på sommaren öppnas huset för aktiviteter som
fredagspub, söndagskafé och föreningsverksamhet.
– Det är lite fräckt att vi hittat den gamla byavägen. Det passar verkligen,
säger Ola Sjödin.
Kullerstensvägen ska nu komma till användning igen och bilda en entré till
Strädelängan.
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