Strädelängan.
1700-talet
1700-talet.
Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952:
”Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har
både praktiskt och pietetsfullt restaurerats.” (Högst osäker datering!).

1799.
Ur en artikel i Skånska Dagbladet 1952:
”Inger Persson, i full aktion med att göra upp eld i den stora sättugnen från 1799”. (Om året är rätt,
fanns den i Strädelängan från början?).

1800-talet
1813.
Kartan (som är ett utsnitt) är från en
beskrivning av Kungsgårdens ägor
från 1813.
Strädelängan (jag kallar torpet detta
genomgående i hela uppsatsen)
finns inte med på sin nuvarande
plats längs Lundavägen.

1850 c:a.
(Från en tidningsartikel ur arbetet från 1971).
”Byggnaden (Strädelängan) låg tidigare vid Dalby kungsgård och var i äldre tid bostad åt arrendatorn,
när klosterlängan inte kunde användas för sådant ändamål. Direktör J H Jönsson vet berätta att
korsvirkeshuset legat på de s.k. Norrejords Allmänning och i omedelbar anslutning till Kungsgården. I
början av 1800-talet rustade Kungsgårdens klosterbyggnad upp och dit flyttade arrendatorn, medan
anställda på gården fick använda huset som pensionärsbostad. Direktör Jönsson har i sin tur fått
uppgifterna från gamle prosten Lundblad, som intresserade sig för byggnaden under sina år i Dalby.

1876.
På nästa karta, som är från ett
brandförsäkringsbrev från 1876, så
finns inte heller Strädelängan med.
Detta kan bero på att Strädelängan
inte var upptagen bland de
byggnader, som ingick i
brandförsäkringen. Emellertid, så är
ett antal andra ”torp”, som låg
under Kungsgården upptagna på
kartan.

1870 c:a.
Vid utgrävning av golvet i Strädelängan på 2010-talet, så hittades det ett mynt bland alla stenar i
golvet. Myntet är en dansk 1 Skilling Rigsmönt från 1863. (Bilden nedan är inte originalmyntet).

Myntet kan ha kommit dit vid flytten av Strädelängan, men också vid en senare omläggning av golvet.
Det är intressant att myntet är danskt.

1887-1888.
Den svenske målarprinsen, prins Eugen, inledde sin målarbana med att tillbringa ett par somrar i, och
runt, Dalby 1888 och 1890. Han deltog bl a i världsutställningen i Paris 1989, där Eifeltornet blev
byggt, med ett par målningar från Dalby. En av dem, ”Potatisåker i Dalby”, fick också ett fint pris.

Under sin tid i Dalby, så gjorde han också en målning av en gammal gumma, sittande vid den öppna
spisen i Strädelängan.

1892.
Den första karta, där
Strädelängan finns med vid
Lundavägen är denna från
1892.
Detta är också en beskrivning
av Kungsgårdens ägor.
Strädelängan ligger på en
smal remsa med mark intill
vägen och har benämningen
3.
I beskrivningen står: Tomt
för arbetarbostad.

1900
1898-1932. Boende i Strädelängan.
Mellan 1926 och 1932, så bodde det två familjer i Strädelängan. Detta är bekräftat!
Dels det gamla paret statdrängen Carl Johansson och Elna Persdotter, samt det betydligt yngre paret
Karl och Mathilda Wenberg.
Det är mycket svårt att kontrollera vem som verkligen bodde i Strädelängan bakåt i tiden. Huset är
inte numrerat, utan finns under rubriken ”Dalby Kungsgård”, tillsammans med en mängd andra hus.
Carl och Elna finns emellertid på samma ”plats” i längderna från 1898 till och med Carls död 1931.
Det finns ett undantag. De flyttar till Östra Mölla 1906 och tillbaka till samma ”sida” i
församlingsboken 1908. Troligtvis har de bott i Strädelängan hela tiden. De fick åtminstone 5 barn.
Karl o Mathilda Wernberg gifte sig 1926 och flyttade då in i Strädelängan. Mathilda hade ett barn
sedan innan och tillsammans fick de 3 barn. De flyttade ut från ”längan” 1932.

1905 c:a.
Vykort på Lundavägen i Dalby in mot centrum. Strädelängan syns i fonden. Barnen framför huset kan
vara någon Carl Johansson och Elna Persdotters barn. De bodde där vid den tiden.

1920
1925-1930 c:a
Foto av Carl och Elna Johansson utanför Strädelängan.
Bilden är från en tidningsartikel om och av deras barnbarn Ethel
Larsson, som bodde hos sina farföräldrar ibland runt 1930.

1930
1930 ca.
Emil Lundblads dotter, Elsa Sagnert, berättar vid 93 års ålder, 2015, om sina besök hos Karl och
Matilda Wernberg.
Elsa bodde, tillsammans med sin familj, i den relativ nybyggda prästgården strax väster om
Strädelängan. Elsa är född 1922 och var vid dessa besök mellan 5 och 8 år. Hon säger att hon lekte
med barnen i Strädelängan. Hon kommer särskilt ihåg ett av barnen ”Kalle”, som var Karl Wernbergs
äldsta son.
Elsa Sagnert kommer inte ihåg så mycket från sina besök, men hon betonade mycket bestämt att de
var snälla. I huset bodde även en annan familj, enlig Elsa lumpsamlare, som inte Karl o Matilda kom
så bra överens med. Familjen Wernberg var renliga och snygga, men varje gång Elsa kom hem till
prästgården igen, så var hennes mor, Anna Lundblad, mycket noga med att kamma igenom håret, på
jakt efter löss.

1931-1932.
Lundavägen, framför Strädelängan, permanentbeläggs med
gatsten. Dessa stenar hittades under 2010-talet igen, när man
grävde i trädgården (se bilden).

1938
Carl Johansson avlider 1931. Strädelängan har nu benämningen Dalby 60. Det verkar som om alla
Kungsgårdens torpare finns på Dalby 60 från och med 1929. I tidigare husförhörslängder, så tillhörde
detta nummer enbart Prästgården. Torparna stod då under Kungsgården.
Carls hustru Elna Persdotter dog 1938. Hon finns kvar i församlingsboken för Dalby ända till dess. I
dödsboken (för Dalby) står det att hon bodde i Veberöd vid dödstillfället.

1940
Enligt uppgift, så ska Strädelängan ha fungerat som hemvärnsförråd under och efter andra
världskriget.

1950
1952-1969.
Strädelängan är Scoutgård.

1952.
Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952:
Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har
både praktiskt och pietetsfullt restaurerats.
En artikel i Skånska dagbladet 1952.

1950-talet.
Strädelängan fotograferad under den tid, som den var Scoutstuga. Bilderna bör vara tagna i slutet av
1950-talet. Kiosken är inte uppförd och Lundavägen är rättad, efter det att en del av ”Nordströms”
gård på andra sidan gatan har rivits.

1960
1961.
En bild på en grupp scouter inne i Strädelängan c:a 1961.

1966.
Två bilder inifrån Strädelängan med Blåvingar från scouterna.

1970
1971.
I en tidningsartikel från tidningen Arbetet 1971-12-15 beskriver Irma Jönson att hon ska starta
Slöjdbod i Strädelängan.

1979.
Detta gjordes det en kulturhistorisk inventering av gamla byggnader i Dalby. Strädelängan kom med
på nedanstående foton:

1980
1980 ca.
Brandmännen är uppställda
framför brandstationen på
Lundavägen. Där den låg finns nu
parkeringen till kyrkan. I
bakgrunden syns den östragaveln
på Strädelängan. Bilden till höger
är tagen under första hälften av
1980-talet.

2000
2005.
Detaljplan för området år 2005

2009.
Tidningsurklipp 2009-10-12

