visats i skrivning och 15 gossar och lika många flickor i räkning. Kata
logen är undertecknad av "Pellebergs An~er Per SOt:J i Noret, Byskolmästare".
Från 1882 finns det också en examenskatalogbevarad. I den framgår det att
skrivning och möjligen också räkning då blivit obligatoriska ämnen.
I Kyrkostämmans protokoll 14 juni 1868, § 2, sägs följande: "Hade skol
rådet till Kyrkostämman inkommit med begäran om widtagande af åtgärder
för uppbyggande af de·småskolehus hvilka, oaktadt allwarlig erinran om
wederbörandes skyldighet härutinnan, ännu icke blifvit uppförda; och be
myndigades skolrådet att låta utlysa entreprenadauction för uppförande af
skolhus i de byar, som ej inom årets slut widtagit sådana åtgärder för
uppförande deraf, att desamma under loppet af nästa år kunna fulländas;
dock med lemnad rättighet för dem, hwilka önska att tills widare för sina
skolor få begagna förhyrda localer, att med anhållan derom ofördröjligen
inkomma till skolrådet som eger att, efter sig företende omständigheter,
samma anhållan bevilja eller afslå".
1868 fanns, av allt att döma, ännu inte något skolhus i Hjortnäs och troli

gen valde byamännen därför att till skolrådet ingå med begäran att "tills
widare få begagna förhyrda localer". Antagandet bygger i första hand på en
intervju med Anna Rönnblad f. 1895 - (en av byns äldsta invånare). Hon om
talar att skola hållits i hennes mormors, Pipar-Kersti, lillstuga (invid
majstångsplatsen) och att hennes mor, som var född 1869, gick i skola där.
Modern hade berättat, att varje barn tog ett vedträ med sig hemifrån till
uppvärmning av stugan, och att läraren brukade gå ifrån barnen om de brå
kade under lektionen. Ett par andra ställen där det sägs att skola har
hållits är Tronsens (ovanför Hagbacken) och Sjögrens arstuggu (vid Lär
farsgattu).
Anna Rönnblads mor bör ha gått i skola 1877-1880 då soldaten Anders Öst
från Plintsberg var lärare i Hjortnäs. Han antogs som byskollärare höst
terminen 1873 (med en lön av l Rdr 50 öre per dag) och efterträdde Jobs
Anders Andersson i Yttermo, som i augusti samma år begärt avsked på grund
av hälsoskäl och med motivering att Hjortnäs skola var för stor för honom.
Den 10 november 1878 tillsatte kyrkorådet uppsyningsmän för perioden
1879-1882 med uppgift "att övervaka den ojämna skolgången i socknen".
För Hjortnä~ utsågs Nissns Daniel Ersson.
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