
Slöjd och slöjdsal 

När skolhuset togs i bruk på hösten 1901 var den pa ovre våningen planerade 
slöjdsalen inte inredd. Bygget hade blivit dyrare än beräknat, men byamän
nen hoppades, som framgår av bystämmoprotokollen, att kyrkostämman skulle 
komma att bevilja dem ett nytt anslag. I avvaktan därpå beslöt man att tills 
vidare upplåta gamla småskolehuset "för slöjdskolans räkning". 

Slöjdundervisningen för gossar i årskurserna 2, 3 och 4 startade, i enlig
het med skolrådets förslag, vårterminen 1902. Byamännensbegäran om "nya 
pengar" eller hyresbidrag avslogs av kyrkostämman och slöjdsalen i skolhu
sets övervåning blev måhända av den anledningen inte inflyttningsklar förr
än 1911-1912. 

För flickor i årskurserna .3 och 4 började "syslöjden" läsåret 1910-1911. 
Flickorna i Hjortnäs skola fick, liksom fallet var i de flesta folkskolor, 
begagna den ordinarie skolsalen också som slöjdsal. 

Av "undervisningsstatistik läsåret 1/7 1919 - 30/6 1920 för Hjortnäs skola" 
framgår, att 18 gossar det året hade fått undervisning i träslöjd 5-7 tim
mar i veckan under 26 veckor. Lärare var Olof Markus. 14 flickor hade under 
samma antal timmar undervisats i "stickning, linnesömnad, stoppning och 
lappning" av Elisabet Markus. 

Bystämmoprotokoll 15 september 1901 

§ 4 
Beslöts att upplåta de två kamrarna i byns hus för slöjdskolans räkning 
till af socknen anslagna medel till nya skolhusets uppförande utfallit och 
sedan begära att slöjdsalen där iordningställes. 

Kyrkostämmoprotokoll 12 oktober 1901 

§ 8 
Bifölls skolrådets förslag om anordning från.och med nästa år av slöjdun
dervisning för gossar vid Hjortnäs och Tällbergs folkskolor, dock under 
förutsättning att tillgängliga lokaler därtill användes och att inga kost
nader i slikt hänseende drabbar skolkassan. 

Bystämmoprotokoll 19 april 1906 

§ 7 
Stämman föreslog P. Backlund att ingå till Leksands kyrkostämma med begäran 
om hyresbidrag till slöjdlokal i Hjortnäs. 

Kyrkostämmoprotokoll 21 oktober 1906 

§ 7 
Hade Hjortnäs byamän anhållit, att 200 kr måtte anslås till inredning af 
slöjdsal i därvarande skolhus, men blef både denna anhållan och Per Back
lunds nu framförda anhållan om 25 krs årlig hyresersättning - med hänsyn 
till kyrkostämmans beslut den 12/10 1901 §8 i protokollet - afslagna, det~ 
ta dock efter votering, som utföll så, att röster för kr 750:32 afgåvos 
för avslag och röster för kr 182:99 för bifall till byamännens begäran. 
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