
Sida 1 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Byggnadsbenämning: 
Ånetorp, Hallbergshage 
 

Fastighet:  
Onsjö 2:4 
Avstyckad 1988 
(tidigare Onsjö 2:1) 

Hustyp:  
Ursprunglig funktion som 
skolhus. Därefter bostadshus 
och nu fritidsbostad. 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´39,8        O 12*20´42,6 

Onsjö rote  

                           

Ägare : Privat fritidshus Ägaradress 
 

Bild från boken ”Sveriges bebyggelse. Landsbygden. 
Älvsborgs län VIII.” Utgiven 1953. 

Foto på Johannes Andersson Bodén och hustrun Inga 
Maja Johansdotter som bodde i ”Skolhuset” från år 
1901 – 1934. Fotot från sondottern Stina Andersson. 

 

 
 

 

 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger platsen för skolhuset 

LMV ekonomiska kartan från 1950-talet.  
Pilen anger platsen för nuvarande fritidshus. 

 

 

 

 
 



Sida 2 

 
Historik 
Namnet ”Hallbergshage” finns i kyrkböckernas husförhörslängd åren 1855 - 1898 och är troligen en namn-
ändring av ett av torpen på Hästevadet, när detta torp övergick till att bli en fattigstuga. Stugplatsen för detta 
gamla torp har under åren haft en skiftande användning som torp, arbetarbostad, fattighus (se torpakten för 
Hästevadet). Sannolikt revs detta gamla fattighus omkring år 1900. I närheten byggdes detta skolhus som 
framgår av foto på föregående sida. OBS! Det är oklart när skolhuset uppfördes, men troligtvis år 1893 då den 
första lärarinnan fanns angiven i kyrkans församlingsbok på denna plats.  
Platsen kallades under skoltiden inte för Hallbergshage utan ”Brinkebergskulle mindre folkskola”. 
Skolverksamheten pågick här sedan fram till och med år 1900. Året därpå flyttades skolverksamheten över till 
andra sidan av Karls Grav vid Brinkebergskulle.  
 
Skolan var till för barn inom Brinkebergskulle skolområde, Önafors och Onsjö rotar samt hemmanet Hede.  
Skolan vid Brinkebergskulle började ursprungligen år 1866/67 och den förste läraren var G. Nyblom som då var 
nyexaminerad lärare från Göteborgs seminarium. Lektionerna skedde då i lokaler tillhörande Trollhätte 
kanalbolag fram till år 1893 då detta skolhus var färdigställt. Detta skolår började vårterminen 20 januari 1893 
och i första klass gick det 8 elever, andra klass 7 elever och i tredje klass 10 elever. Terminen avslutades i april 
månad. Höstterminen började 24 april och i första klass gick det 18 elever, andra klass 8 elever och i tredje 
klass 10 elever. Uppehåll i skolan var det under juli och augusti månad och höstterminen avslutades i oktober 
månad. 
 
I examenskatalog för Brinkebergskulle mindre folkskola för år 1898 så gick det i folkskoleklasserna 46 elever. 
Några flyttade under skolåret. De ämnen som betygsattes detta år var: Biblisk historia och Katekesen som 
tillsammans kallades Kristendomskunskap. Vidare fanns ämnen som modersmål, skrivning, räkning, geografi, 
naturkunnighet, sång samt uppförande och flit.  
 
I examenskatalog för den fasta småskolan (för åren 1887 – 1900) så fanns här 40 elever som gick i småskolan 
året 1898. Lärarinnan var då Wilhelmina Johansson.  
 
År 1901 blev skolhuset ett bostadshus och kallades då fortsättningsvis för Hallbergshage. Nuvarande 
fritidsbostad är en om- och tillbyggnad av det gamla huset. Skolhuset och sedan bostadshuset låg på ”ofri 
grund” som tillhörde Onsjö. Marken avstyckades och friköptes först år 1988. 
 
I det nedanstående redovisas de två lärarinnorna som här var bosatta.  De därefter bosatta familjerna på 
Hallbergshage, finns dokumenterade i den fullständiga ”torpakten”. 
 
År 1893 – 1901 Brinkebergskulle ”Mindre folkskola” samt ”Fasta småskolan” 
 

Lärarinnan Tilda Kaisa Andersson född 1870-02-05 vid Snappstakan i Frändefors. Hon kom hit från 

Frändefors 1893-11-17, men flyttade samma år till Öxnered och gifte sig med skräddaren Fredrik Johansson. 
 

Lärarinnan Augusta Wilhelmina Johansson född 1877-07-07 i Kortered i Naglum socken. Hon kom till 

Brinkebergskulle skola från Gestad år 1896-11-30. Hon flyttade till Båberg 1901. Sista examen vid gamla skolan 
vid Brinkebergskulle var den 5 november år 1900 och skolan lades då ner och den nya skolan på östra sidan av 
Karls grav blev färdigställd med skolstart höstterminen 1901.   
 
 
 

 


