
Protokoll fört å allmän bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byar i Hjortnäs skolhus 7 maj 
1899. 
 
   § 1 
På förslag från Per Backlund beslöts att till kommiten (som har att uppgöra förslag till ordnandet 
af Leksands skolväsende) ingår med en så lydande petition: 
Undertecknade Hjortnäs o Sunnanängs byamän vilja härmed vördsamt göra kommiten 
uppmärksam på att något här göra för Hjortnäs skola. Många äro de skäl som tala härför. Vi vilja 
för det första ålage en skrifvelse som för innebar ett par 2 år sedan inlemnades till Leksands 
skolråd och som lyder som följer: 
”Som barnantalet i Hjortnäs småskola redan uppgår till 37 detta till följd däraf att man där många 
hafva 3 årsklasser emedan folkskolorna i Tällberg redan äro öfverbefolkade ty där är barnantalet 
147. Därtill kommer, att den ½ mil långa vägen särskilt under vintertiden är ganska besvärlig att 
passera för de små barnen. Att undervisningen i en skola måste lida, när barn antalet är för stort, 
är helt naturligt, fästän lärarens krafter mer än tillbörligt tages i anspråk. 
Enda sättet för af hjelpandet af dessa åtagenheter är enligt vårt förmenande, att inrätta en 
folkskola i Hjortnäs, en åtgärd som var så mycket mera berättigad, som barnantalet i 
folkskoleåldern inom Hjortnäs och Sunnanängsbyar med endast 3 årsklasser uppgöra till 41, och 
om, såsom värdigt vore för att minska barnantalet i småskolan, man flyttade en årsklass från 
småskolan, så att der blefve 2 årsklasser, så uppginge barnantalet i förskoleåldern inom 
sistnämde 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 af folkskola i Hjortnäs.” 
Utan ofvanstående mycket talande skäl vilja vi ytterligare påminna för det första Hjortnäs är en 
af de 3 byar (Noret o Västannor) som måste utbetala äfven 700 kronor i bristande byggnad 
skyldighet och det är oss bekant att dessa byar bli ioghkomna. För det 2:a, folkmängden i 
Hjortnäs är 475 och medelsiffran för hvarje folkskola i Sverige är 440. 
För det 3:e, barnantalet i hvarje åldersklass i Hjortnäs och Sunnanängs byar, är 13 eller på 6 
årsklasser 48 barn. För oss förefalla att som om bästa sättet och ordna denna sak, vore att låta de 
2 yngsta klasserna eller 26 barn, läsa i småskoleafdelningen, och de 4 äldre klasserna 52 barn i 
folkskoleafdelningen. 
Med anledning af ofvanstående föreslås att kommiten att i sitt förslag upptaga en punkt om att 
folkskola inrättas i Hjortnäs. 
Vi kunna påpeka ett sätt som blefve det billigast, och det vore, att nerflytta det ena (nya) i 
Tällberg hit, då vi kunna erbjuda oss att därmed gratis hjälpa till. 
Petitionen undertecknad af 40 personer, och åtog sig Per Backlund att framlämna den. 
 
   § 2 
Om vägars grusning och syn. Beslöts att kyrkvägen skulle grusas och under veckan 14 maj och 
syn förättas måndagen den 15 maj. På Boda och Flytvägen skulle syn förättas den 23 juni. 
Restsyn å kyrkvägen samma dag. Per Backlund föreslog att en grundligare dikning skulle 
företagas å Boda vägen i sommar och skulle låta dem som drabbas af detta extra arbete slippa 
med mindre eller der sådant kan ske slippa helt och hållet. Detta förslag understöddes af flera 
talare och beslöts i enligt härmed. 
 
   § 3 
Framställdes en fråga om hvad göras kunde för ett få bättre väg från der Hjortnäs o Sunnanängs 
slutar, åt kyrkvägen fram till Noret. Bland flera förslag antogs följande af på Backlunds 
framställan att ingå till Tällbergs byamän med begäran om att dem först, (eftersom det ansågs 
rättvist) vända sig till Norets byamän med begäran om de godvilligt åtaga sig en viss del af vägen 



och resten fördela på bonde eller säte inom Tällbergs, Laknäs och Östanhols byar. Och att genom 
protokollutdrag delgifva Tällbergs byamändetta stämmas beslut. 
 
   § 4 
P. Björklund begärde få veta hvar medel skulle tagas för vägsyn med anledning häraf. 
Bestämdes att utgifter som beslutas å allmän bystämma och som angingo byn i dess helet skulle 
få regel utan särskildt beslut för hvar gång, tages ur bykassan. 
 
   § 5 
Beslöts att bortauktionera grässkörden den 23 juni. 
 
   § 6 
Angående gärdsgårdsfrågan beslöts att det skulle få vara som förra sommren, men tillsättas en 
kommite af 3 pers Nygårds Andersson, E. Linder och Pipar Carl Andersson som skulle höra 
sigför om möjligheten att kunna inhägna Hjortnäs och Sunnanängs betesmark de som vägra 
deltaga härute anbådas anmäla dito för kommiten. 
 

Hjortnäs dag som ofvan, P. Backlund 
Att juster protokollet valdes B.P Eriksson o N.A Larsson 
 
Justerat den   1900 
B.P Eriksson 


