Skolans indragning
Under början av 1930-talet minskade antalet skolpliktiga barn i Hjortnäs
och Sunnanäng. Skolkatalogen för läsåret 1935-1936 redovisade endast 7 barn
i småskolan (två flickor och en gosse i första klass och tre gossar och en
flicka i andra klass). Skolan hotades av indragning. Föräldrar och målsmän
protesterade hos Länsstyrelsen mot förslaget, men fick avslag. Man beslöt
klaga hos Konungen, men Länsstyrelsens beslut, att lägga ner Hjortnäs sko
la, gick inte att rucka på. Med vårterminen 1937 upphörde undervisningen i
folkskolan och 1940 var det småskolans tur. De skolpliktiga barnen i Hjort
näs och Sunnanäng skulle i fortsättningen åter skrivas in i Tällbergs skola.
Skolvägen, som en gång var anledningen till att Hjortnäs skola byggdes är
inte kortare än förr, men från hösten 1937 får barnen åka taxi till skolan.
En olägenhet var, till en början, att småskolebarnen, som hade kortare läs
dag, fick vänta på skolskjutsen ända tills dess att folkskaleeleverna slu
tade för dagen. Det kunde stundom bli en lång väntan i synnerhet vid dålig
väderlek. Det berättas att barnen ibland, för att få tiden att gå, brukade
promenera hem till chauffören (Martin Vinter i Laknäs). På så sätt fick de
ju också en litet längre åktur när de skulle hem. Trångt om saligheten kun
de det också vara. Det har sagts, att vissa gånger ända upp till 18 barn
fick packa in sig i skolbilen när skoldagen var slut. Förhållandet påtala
des och så småningom kom körningarna att dubbleras.

Utdrag ur bystämma-protokoll åren 1935 - 1938 gällande skolans indragning.
Bystämmoprotokoll 1935 lutan datuml
Protokoll fört å sammanträde med föräldrar och målsmän till skolpliktiga
barn inom Hjortnäs by för uttalande i anledning av framkomna frågan om
eventuell indragning av folkskolan i byn och barnen transporteras i bil
till Tällberg.
De närvarande, ett hundratal, uttalade en enhällig protest mot ett dy
likt förslag då inga som hälst skäl förelåga för en sådan åtgärd samt ut
talade att byns befolkning under inga förhållanden, som saken ligger till
nu, går med på att folkskolan nedlägges.
Ett resolutionsförslag av nedanstående innehåll föredrogs och antogs: Un
dertecknade föräldrar och målsmän till skolpliktiga barn inom Hjortnäs by
samt övriga intresserade för folkskolan i Hjortnäs samlade till föräldra
möte och bystämma den 24 mars 1935 vilja härmed på det bestämdaste prote
stera mot att Hjortnäs folkskola nedlägges och att sedan barnen skulle
sändas till Tällberg då ej det minsta motiv för en sådan åtgärd för vil
ket våra barn skulle utsättas förefinnes. Enär barnens antal visar och
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