
två söner och var i sin vandel ärlig och gudfruktiy. ---- I 12 ~r var han 

byskolmästare. I detta och i sitt jordiska kall förövrigt var han trogerl, 

flitig och ordentlig. I sitt um~änge blev han älskad och höuaktad av 311a 

och sörjdes av många, i synnerhet av sina närmaste och lärljungar. Dog i 

bröstsjukdom 72 år gammal." 

Tiden 1842 - 188D-talet. 

30 oktober 1842, samma år som Kungl. Maj:ts stadga för skolundervisningen 

i riket utfärdades, sammanträdde sockenstämman i Leksand och utsåg skolsty

relse. Vid sitt sammanträde året därpå (6 juni 1843) drog skolstyrelsen upp 

riktlinjerna för skolväsendet inom Leksand och Djura och före november må

nads utgång skulle byarna, var och en för sitt område, föreslå byskolmästa

re. Synnerlig uppmärksamhet skulle fästas vid att de föreslagne behärskade 

rättstavning och välläsning. De skulle också kunna undervisa i skrivning 

och huvudräkning. Avlöningen skulle bli som förut eller som Kungl. Maj:t 

kunde komma att besluta. Bostad med bränsle och tarvlig lenkell kost skulle 

barnens föräldrar bestå och ofta även lön. Barnen skulle börja skolan vid 

8 års ålder. Två gånger i terminen skulle förhör hållas i närvaro av för

samlingens pastor och skolprästen. Då skulle också de barn närvara som even

tuellt undervisades av sina föräldrar. Undervisningen skulle omfatta 16 

veckor. För fäbodarnas skull förutsattes, att byskolorna ej kunde börja förr

än efter jul, men då skulle terminen börja första måndag efter Trettonda

gen. Varje dag skulle börja med morgonbön kl 7 fm och sluta med aftonbön 

kl 6 em med en halvtimmes lissmiddag kIlO fm och två timmars middag kl 12. 

Inom Asbygge fjärding räknade man i början av 186D-talet 14 skolrotar av 

vilka Hjortnäs och Sunnanäng tillsammans bildade en. Antalet barn inom 

Hjortnäs och Sunnanängs rote anges till 45. 

"Examenskatalog i Hjortnäs den 25 maj 1863" redovisar 17 gossar och 15 

flickor som bibringats kunskaper i innanläsning, biblisk historia (nya 

test. och gamla test.) och katekes. En av flickorna och 2 av gossarna 

har dessutom undervisats "uti skrifning". Katalogen är undertecknad av 

"Skolläraren Erkes Eric Ers Son i Hjortnäs". 

Examenskatalogen den 9 april 1864 redovisar 26 gossar och 25 flickor. 

Ämnena är desamma som tidigare men nu har 17 gossar och 15 flickor under
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