Småskolehuset - mer än skola
Hjortnäs småskola 188? - 1901
Byskolläraren Anders Öst, vilkens lön från dec 1882 var 250 kronor om
året, uppehöll lärartjänsten i Hjortnäs i 12 år till i oktober 1885.
Under hans tid bör Hjortnäs småskolehus ha uppförts men någon uppgift
om vilket år huset byggdes har inte stått·att finna.
Av tillgängliga "Inventarie-Listor" från Hjortnäs Småskola åren 1888-1889
kan utläsas vilka undervisningsmateriel som då stod till buds. 22 febr.
1888 uppgavs följande "persedlar" och "deras tillstånd": 1stJournal
(gammal), l st Examens Katalog (ny), l st d:o (gammal), l st Normalplan (i
normalt skick), l st Skolreglemente (i normalt skick), l st Helbibel (i
godt stånd) gammal svensk stil, 10 st Läseböcker (nya af B.C. Rodhe, 15 st
Läseböcker (försvarliga) av B.C. Rodhe, l sats Räknetabeller med fac/it/
(nya) Pihlstrand, 15 sats d:o med fac/it/ (gamla) Pihlstrand, l st Karta
öfver Sverige och N/orge/ (försvarlig), l st Karta i 4/4 öfver Palestina
(i godt stånd), 1st Väggtafla (gammal), l st Räkneram m. kulor (gammal).
Inventariet är uppgjort och undertecknat av E.A. Siljedal t.f. Lärare.
6 nov. 1893 då Per Akerlund inventerar skolan uppges: 12 st Rodhes läse
böcker 2:dra läsåret (av dessa är 4 i godt skick, 2 i medelmåttigt skick
och 6 i dåligt skick), l karta öfver Skandinavien (i godt skick), l d:o
öfver Palestina (i medelmåttigt skick) och l sats räknestavar 30 st (i
medelmåttigt skick). I inventariet 5/5 1894 har l st Stuhlmanns lärobok
i frihandsteckning tillkommit, vid inventeringen 6/5 1896 10 st Rodhes
läsebok l:sta läsåret och 2 ä 3 Plansjer ur djurriket.
Vid inventeringen den 13 maj 1899, som gjordes av Per Backlund, redovisas
för första gången 20 st skolbänkar bland inventarierna. Eftersom alla in
ventarieförteckningarna för perioden 1893-1899 är inskrivna på ett och
samma formulär kan uppgiften eventuellt tyda på att skolbänkar inte ti
digare hade funnits i Hjortnäs småskola. Anmärkningsvärt i sammanhanget
är, att den i gamla småskolehuset (nuvarande Wasasalen) ännu befintliga
lärarkatedern inte finns upptagen i något inventarium.
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