
Veberödsvägen	97	

 

Detta funkishus byggdes 1940-1941 långt ute på Veberödsvägen, av handlande Erik Sigurd Lundin. 

Familjen Lundin kom från Veberöd och bestod av föräldrarna Erik och Evy, samt barnen Ulf, Ulla och 

Evy. 

Lundin byggde alltså huset och startade en lanthandel långt från Dalby centrum. Däremot, så var det 

nära till stenbrottet i Dalby och de nybyggda trevåningshusen i det som kallades för Gulsippan. Huset 

låg/ligger mitt emot Blockvägen och passerades av alla, som hade vägarna förbi Dalby stenbrott. 

Lite ursprung 
Benämningen på tomten är Dalby 25:14. Den gamla gården Dalby 25 fanns (före 1810) strax söder 

om Hällestadsvägen, ungefär där Hällestadsvägen 4 o 6 nu finns. Efter enskiftet 1810, så tilldelades 

Dalby 25 två områden i Dalby, dels ett med god jord väster om Dalby och ett med sämre jord öster 

om Dalby. Dalby 25:14 ligger vid den södra gränsen av den ”sämre” jorden. 

Vid en uppdelning av Dalby 25:s utmarksjord år 1849, så kallades den bit, där ”vårt” hus nu ligger för 

Dalby 25:12. Det tillhörde en gård, som låg söder om vägen (se röd markering). Där finns nu de inte 

så vackra bostadshusen i ”Gulsippan”. Det blivande Veberödsvägen 97 är markerat med svart. 



 

1940-1949 

År 1940 byggde alltså Erik och Evy Lundin huset på Veberödsvägen 97. Jag har tyvärr inte hittat några 

foton från den här tiden. Erik Lundin kom från Veberöd och har troligtvis varit handlande där innan 

han byggde huset i Dalby. Enligt uppgifter, så byggde han halva huset klart först, och flyttade in, 

innan han tog tag i att bygga resten. Huset kom alltså att bestå av två hopbyggda delar. Runt 1940, så 

hade paret tre barn: Ulf född 1934, Ulla född 1935 och Evy född 1940. 

1946 flyttar familjen tillbaka till Veberöd och bosätter sig på Dalbyvägen nr 6. Där övertar de en 

större livsmedelsaffär och driver den ända till 1973. Så här ser den byggnaden ut i dag: 



 

Familjen Lundin har kvar affären i Dalby fram till 1949 och driver båda affärerna samtidigt. 1949 

säljer de Dalbyaffären till Erik och Anny Persson. 

1949-1970 
Erik och Anny kom närmast från Linderöd i Kristianstads län, men var båda födda i Äspinge 

församling. 

                
Med sig har de dottern Anita. Erik Perssons livsmedelsaffär hade en stadig kundkrets i östra Dalby. 

Dels var det många, som arbetade på stenbrottet och som handlade i affären på vägen hem, dels så 

byggdes de fem hyreshusen längs med Veberödsvägen och Blockvägen, Gulsippan. Erik Persson 

utökade också affären med en mjölkaffär, som hade en egen ingång från östra sidan. Han sålde här 

mjölk i lösvikt, när ”fruarna” kom med sina mjölkspannar. Mjölkaffären fick läggas ner när mjölken 

började säljas i litersförpackningar, så kallade Tetrapak.  



Så här såg affären ut på 1950-talet: 

 

Det är dottern Anita, som står på trappan. 

Erik och Evy var en av de första, som skaffade TV i denna del av Dalby. Här är en bild på dottern Anita 

från 1956. 

 

 



Under den svåra oktoberstormen 1967, så blev huset väldigt skadat. Hela taket blåste av och landade 

på åkern sidan om huset. När Evy kom hem framåt dagen, så låste hon upp dörren och kunde sen se 

rakt upp i himlen från insidan av huset. 

1970 blev mamma Evy sjuk och de bestämde sig för att stänga och avveckla affären. Familjen bosatte 

sig sen på Korsgatan 2 i norra Dalby. 

Efter 1970 
Ingen tog över affären, utan huset har sedan 1970 enbart varit bostad. Fram till minst 1990, så bodde 

Johan Uno och Ann-Marie Roos i huset. 

Huset vårdas mycket ömt av nuvarande ägaren. Det är varsamt renoverat och är en prydnad för 

Dalby. 

Här är ytterligare ett nytaget kort: 

 

Källor: 

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

http://bevaringsprogram.lund.se Bevaringsprogram Veberöd. 

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

Livliga och underhållande berättelser samt foton från Erik och Evys dotter Anita Holmberg. 

Egna foton. 

 


