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Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. Föreningens hemsida 

har hållits kontinuerligt uppdaterad. 

 

VERKSAMHET 

Under våren anordnade föreningen två offentliga föredrag: den 13 april, i samband med årsmötet 

i Strädelängan, talade prosten em. Anders Blomstrand över ämnet ”Legender i Dalby” och den 

11 maj höll historikern Göran Larsson ett föredrag i Dalby bibliotek om Skånes försvenskning på 

1600-talet. Ett nyhetsbrev med information om dessa evenemang skickades ut i april månad till 

alla medlemmar. 

 

Under hösten anordnade vi tre föredrag: den 12 oktober i Dalby bibliotek, då Kjell-Åke Modéer, 

prof. em. i rättshistoria, talade över ämnet ”Kyrkan, tinget och Gästis”; den 20 oktober, också i 

biblioteket, då teol. dr Anna Minara Ciardi höll ett föredrag om ”Dalby, Lund och Rom”, med 

anledning av påvebesöket i Lund; och den 30 oktober i Strädelängan då P-O Bengtsson berättade 

om Strädelängans historia. De föredrag under året som har hållits i Dalby bibliotek har varit 

samarrangemang med biblioteket, vilket vi är tacksamma för. 

 

Föreningen medverkade också när Strädelängan höll öppet med adventsfika på eftermiddagen 

Första advent (27/11). 

 

Under året genomförde vi våra första temaresor i samarbete med Uppåkra arkeologiska center 

och Staffanstorps hembygdsförening, med stöd av Skånes Hembygdsförbund. Den 16 april 

besöktes vi av SPF Västra Torup–Tyringe (49 personer) och den 6 september kom en ungefär 

lika stor grupp från SPF Vellinge. Grupperna får en guidning runt kyrkan och kungsgården och 

serveras sedan kaffe i Strädelängan. Besöken har varit mycket uppskattade och för 2017 planeras 

fyra sådana. 
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Diskussionerna om Dalby kungsgårds framtid genomgick en omsvängning under året. Den 22 

februari kom generaldirektören för Statens fastighetsverk, Björn Andersson, på besök till Lund 

och Dalby för att diskutera kungsgården. Representanter för Lunds kommun presenterade sin 

planering och sina visioner, undertecknad fick presentera Kulturkvadrantens arbete och kungs-

gårdens arrendator, Dennis Jeppsson, visade runt på gården. Generaldirektören bejakade att man 

måste tänka framåt och nämnde att det i framtiden kunde vara möjligt att arrendera ut marken 

separat och upplåta vissa av kungsgårdens byggnader för annan verksamhet. Så långt var allt 

positivt. Men under sommaren avled Dennis Jeppson efter en kort tids sjukdom. Fastighetsverket 

hade planerat att ta fram en ny vårdplan för kungsgårdens byggnader under hösten, men det 

arbetet fick nu uppskjutas. Hösten präglades sedan av ovisshet. Kontakterna med fastighetsverket 

blev glesare och mindre positiva. Sedan uppstod turbulens inom ledningen för fastighetsverket, 

vilket gjorde det svårt att återuppta den positiva dialogen. Vidare falnade Lunds kommuns in-

tresse, bland annat som resultat av att kommunen fick en ny stadsbyggnadsdirektör. Det senaste 

beskedet från Statens fastighetsverk är att arbetet med vårdplanen kommer att återupptas och att 

det inte är meningsfullt med nya möten förrän den är klar. När det blir vet vi ej i skrivande stund. 

 

På föreningens tillskyndan har arkeologerna Anders Ödman och Andreas Nilsson lämnat in en 

ansökan till länsstyrelsen om att få göra en undersökning i Dalby Söderskog. De ska göra ett snitt 

i Hästhagevallen för att fastställa dess ålder och sammansättning och detta kompletteras ev. med 

en sökning efter fornlämningar på den s.k. Dansbanan. Undersökningen kommer att genomföras 

i slutet av sommaren 2017. Föreningen har också haft underhandskontakter med Lunds kommun 

och länsstyrelsen angående 100-årsminnet 2018 av att Dalby Söderskog blev nationalpark. 

 

Som framgått ovan har föreningen stort utbyte av att samverka med Dalby bibliotek, Dalby-

bibliotekets Vänner och Strädelängan ekonomisk förening. Vi är glada för detta och för det stöd 

vi får av Skånes Hembygdsförbund. 

 

Dalby den 23 april 2017, 

för styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 

 

 

 

Stephan Borgehammar, ordf. 


