
Hus/stuga under Vallby Nr 2, Vallby 2:24 
 
Enligt en uppgift kan huset vara byggt runt 1830 och det sägs ha varit större än det 
är idag. En del av huset som låg ”åt Vessige till” har tagits bort. Landsvägen gick på 
andra sidan huset, innan vägen rätades omkring 1930. För att få fram säkra 
uppgifter om husets äldre historia krävs mera forskning. 
 
Av församlingsböckerna kan man utläsa att följande personer bott i huset från 
1908:  
Johan Aron Andersson  född 1859-03-10 i Påfvelund 
Maria Charlotta Johansdotter 1856-04-14 i Sibbarp  
Barn: Sven Adolf  f 1889 och Anna Elvira f 1892 i Bohl 
 
Johan var son till Anders Hansson och Martha Andersdotter på torpet Påfvelund 
under Bohl. Han gifte sig med Charlotta omkr 1889 och blev statdräng först på 
Bohl och sedan på Dahlsgård. År 1908 köpte han huset i Vallby nr 2. Det var ett 
stort hus, så han kunde ha hyresgäster: en familj i andra änden av huset och en 
ensam kvinna, kallad Tensia?, i ett rum i mitten av huset. 
 
Under en period kallas Johan ”extra banvakt”. Dals station låg ju inte så långt bort. 
Sonen Adolf Johansson var lantbrevbärare (se bild på honom sid 238 i hembygds-
boken). När Adolf dog 1933, bodde han hos föräldrarna.  Dottern Anna Elvira  
g Karlsson flyttade till Vinberg 1913. Hon dog i Töringe, Vinberg 1981. 
 
1911-1935 
Kristina Elisabeth Andersson,  född 1849-06-02 i Slöinge,  död 1935 
 
Kristina fick som liten följa med sin mor, när hon 1851 blev piga hos ”enkefru 
doctorinnan” Anna Elisabet Kamp f Holm, som bodde tillsammans med sin syster 
mamsell Eva Beata Holm och mamsell Anna Margareta Johsberg i Slöinge. De 
gamla damerna dog 1855, 1864 resp 1875. Kristina stannade kvar som piga, tills 
den sista mamsellen dött 1875. Under åren 1882-1894 bodde hon i Drängsered hos 
sin far, som gift om sig och skaffat en liten gård där. 1894 flyttade hon till Alfshög, 
var hyresgäst i Flädje till 1911 och därefter i Vallby  hos Johan och Charlotta 
Andersson. Där stannade hon till sin död 1935, hon blev 86 år gammal. Detta är  
vad husförhörslängderna berättar. Hur hon försörjde sig efter 1875 framgår inte. 
Kanske fick hon ärva de gamla damerna? Hon kallades under åren i Alfshög bara 
”hyresgäst”.  
 
1916-1966 
Beata Charlotta Johansson f Gustafsdotter   f 1873-12-07 i Alfshög, död 1933 
Barn: Amy Helena f 1902, Göta Ingegärd f 1904, Gustaf Åke f 1906, Tor Ingvar  
f 1908, Edit Charlotta f 1910 och Karl Erik Severin f 1915, alla födda i Nr 2 Vallby.  
 
Charlotta var dotter till Johanna Gustafsdotter, gift 2g med hemmansägare Gustaf 
Andersson, Vallby 4. Charlotta blev änka 1915 efter Severin Albin Johansson  
(f 1876-07-06 i Drängsered), hemmansägare i Nr 2 Vallby. Efter makens död blev 
hon och barnen hyresgäster hos Johan och Charlotta Andersson.  
 
Sonen Tor arbetade som lantbrevbärare och bodde kvar i stugan ända fram till år 
1966, när byggde upp ett nytt hus av tegel alldeles intill den gamla stugan. Han 
gifte sig 1966 med Anna Kronqvist, f 1915-02-06 i Bjerrome. De tog sig efternamnet 
Bjärnesved. Tor dog 1979 och Anna 1993.  


