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På förslag af Per Backlund beslöts att till kommit~n (som har att upp

göra förslag till ordnandet af Leksands skolväsende) ingå med en så ly

dande petition: 


Undertecknade Hjortnäs och Sunnanängs byamän vilja härmed vördsamt göra 

komrniten uppmärksam på att något bör göras för Hjortnäs skola. Många äro 

de skäl som tala härför. Vi vilja för det första återge en skrifvelse som 

för inemot ett par år sedan inlemnades till Leksands Skolråd och som ly

der som följer: 


"Som barnantalet i Hjortnäs småskola redan uppgår till 37 detta till följd 

däraf att man där nödgas hafva 3 årsklasser emedan folkskolorna i Tällberg 

redan äro överbefolkade ty där är barnantalet 147. Därtill kommer, att den 

1/2 mil långa vägen särskilt under vintertiden är ganska besvärlig att pa

sera för de små barnen, att undervisningen i en skola måste lida, när 

barnantalet är för stort, är helt naturligt, fastän lärarens krafter mer 

än tillbörligt tages i anspråk. Enda sättet för afhjelpandet af dessa olä

genheter är enligt vårt förmenande, att inrätta en folkskola i Hjortnäs, 

en åtgärd som vore så mycket mera berättigad, som barnantalet i folkskole

åldern inom Hjortnäs och Sunnanängs byar med endast 3 årsklasser uppgå 

till 41, och om, såsom nödigt vore för att minska barnantalet i småskolan, 

man flyttade en årsklass från småskolan, så att der blefve 2 årsklasser, 

så uppginge barnantalet i folkskoleåldern inom sistnämda byar redan nu 

till det normala eller minst 50 sty. 

Med anledning häraf få vi vördsamt anhålla att skolrådet skyndsamt måtte 

vidtaga åtgärder för upprättande aven folkskola i Hjortnäs." 


Utom ofvanstående mycket talande skäl vilja vi ytterligare påminna för 

det första, Hjortnäs är en af de 3 byar (Noret o Västannor) som måste 

utbetala öfver 700 Kronor i bristande byggnadsskyldighet och det är oss 

bekant att dessa byar bli ihågkommna. För det 2:dra Folkmängden i Hjort 

näs är 475 och medelsiffran på hvarje folkskola i Sverige är 440. 

För det 3:dje. Barnantalet i hvarje åldersklass i Hjortnäs och Sunnanängs 

byar är 13 eller på 6 årsklasser 78 barn. För oss förefaller det som om 

bästa sättet att ordna denna sak vore, att låta de 2 yngsta klasserna 

eller 26 barn läsa i småskolan-afdelningen och de 4 äldre klasserna 52 

barn i folkskoleafdelningen. 

Med anledning af ofvanstående föreslå vi'kommiten att i sitt förslag upp

taga en punkt om att folkskola inrättas i Hjortnäs. Vi kunna påpeka ett 

sätt som blefve det billigaste, och det vore, att nerflytta det ena (nya) 

/skolhuset/ i Tällberg hit, då vi kunna erbjuda oss att därmed gratis 

hjelpa till.Petitionen undertecknad af 40 Personer, och åtog sig Per Back

lund att framlämna den. 
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