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Särna	  ålderman	  död	  
Elias	  Jonsson	  i	  Hägnåsen	  

	  
Mannen,	  vars	  bild	  synes	  härovan,	  jordfästes	  i	  Särna	  kyrka	  söndagen	  den	  14	  januari	  
under	  högtidliga	  former.	  Kyrkoherden	  höll	  likpredikan	  över	  texten	  från	  Ordspråksboken	  
av	  Salomo,	  kap.	  16:	  31	  ”Grå	  hår	  äro	  en	  hederskrona,	  den	  på	  rättfärdighetens	  väg	  vinnes”,	  
varpå	  följde	  ”Stilla	  skuggor”	  sjungen	  av	  barnkör	  samt	  altartjänst.	  Kyrkan	  var	  så	  gott	  som	  
fullsatt,	  och	  begravningsakten	  –	  som	  försiggick	  omkring	  kl	  4	  e.m.	  –	  förlänades	  särskild	  
stämning	  därigenom	  att	  julljusen	  brunno.	  
Elias	  Jonsson,	  född	  i	  Hägnåsen,	  	  Särna,	  1825,	  var	  vid	  sin	  död	  mycket	  nära	  98	  år	  gammal	  
och	  hade	  varit	  Särna	  församlings	  ålderman	  de	  sista	  7	  åren.	  Även	  hans	  föräldrar	  hade	  
båda	  överskridit	  den	  höga	  åldern	  av	  95	  år.	  Fadern,	  Jon	  Ersson,	  kom	  till	  Särna	  från	  
Herrdal	  och	  var	  den	  förste	  som	  bröt	  bygd	  i	  Hägnåsen	  året	  1812.	  Elias	  var	  den	  yngste	  av	  
hans	  5	  barn.	  Vid	  37	  års	  ålder	  blev	  Elias	  Jonsson	  gift	  med	  Marina	  Jonsdotter	  från	  
Transtrand	  och	  fick	  med	  henne	  en	  styvson	  och	  2	  egna	  söner,	  Jon	  och	  Per.	  Men	  det	  lär	  
icke	  ha	  blivit	  riktigt	  bra	  med	  familjens	  trevnad	  i	  Hägnåsens	  marker,	  och	  kanske	  var	  
orsaken	  därtill	  att	  söka	  i	  ett	  förhållande,	  som	  Elias	  själv	  koncist	  belyste	  med	  ett	  uttryck,	  
som	  ofta	  lär	  ha	  hörts	  från	  hans	  läppar	  på	  den	  tiden,	  nämligen	  ”Det	  är	  för	  mycket	  snö	  i	  
fjällen”.	  Alltnog,	  även	  han,	  bonden	  i	  Hägnåsen,	  greps	  av	  Amerikafeber,	  sålde	  sin	  
egendom	  för	  mellan	  4	  och	  5	  tusen	  kronor	  och	  begav	  sig	  våren	  1869	  med	  hustrun	  och	  de	  
små	  barnen	  till	  det	  stora	  landet	  i	  Västern,	  som	  alltid	  –	  åtminstone	  i	  hoppet	  –	  är	  så	  rikt	  på	  
alla	  möjligheter.	  Men	  hustrun	  dog	  där	  mycket	  snart,	  och	  då	  vände	  Elias	  om	  till	  
fäderneslandet	  och	  fadersbygden,	  åtföljd	  av	  en	  av	  sönerna,	  vilken	  dock	  avled	  under	  
återresan	  över	  Atlanten.	  
Elias	  hade	  sålt	  allt,	  vad	  han	  ägde,	  före	  avresan	  till	  det	  främmande	  landet.	  Vid	  
återkomsten	  stod	  han	  nu	  där	  så	  gott	  som	  med	  två	  tomma	  händer.	  Men	  han	  fick	  bygga	  
gratis	  på	  äldre	  broderns	  myrslog,	  kallad	  Hägnåskölen.	  I	  röjnings-‐	  och	  odlingsarbetet	  vid	  
nybygget	  och	  i	  hushållsbestyren	  kom	  Elias	  snart	  nog	  att	  vinna	  gott	  bistånd	  och	  dåd	  av	  
henne,	  som	  skulle	  bliva	  hans	  kan	  man	  säga	  livstidshushållerska,	  änkan	  Pernille	  
Gullbrandsson.	  
Då	  Elias	  överskridit	  de	  80	  åren	  drog	  sonen	  Per	  i	  Amerika	  försorg	  om,	  att	  Elias	  och	  änkan	  
i	  Husvallgölen	  fingo	  en	  bostad,	  som	  låg	  något	  litet	  mer	  ifrån	  fjällen,	  där	  det	  ju	  alltfort	  var	  
för	  mycket	  snö	  under	  de	  långa	  vintrarne.	  För	  något	  mer	  än	  ett	  halvår	  sedan	  insjuknade	  
Elias’	  hushållerska,	  som	  så	  troget	  och	  ömt	  vårdat	  den	  gamle	  mannen	  under	  de	  sista	  åren.	  
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Hon	  flyttades	  då	  till	  en	  son	  i	  Horrmund,	  där	  hon	  avled,	  82	  år	  gammal,	  precis	  söndagen	  
före	  den	  söndag	  som	  blev	  Elias	  sista	  dag.	  
Hägnås	  Elias	  Jonsson	  var	  en	  djupt	  religiös	  man,	  vilket	  hans	  sista	  kyrkoherde	  nogsamt	  
försporde,	  då	  denne	  under	  de	  sista	  5	  åren	  regelbundet	  en	  gång	  årligen	  träffade	  samman	  
med	  den	  gamle	  åldermannen	  i	  församlingen.	  Alltid	  anammade	  då	  den	  fromme,	  i	  ord	  och	  
handling	  redige	  Elias	  Herrens	  Heliga	  Nattvard,	  men	  icke	  utan	  självvalt,	  ingående	  samtal	  
om	  nattvarden	  och	  förutsättningen	  för	  dess	  undfående.	  	  –	  Sista	  gången	  fällde	  då	  den	  av	  
så	  rika	  livserfarenheter	  vise	  97-‐åringen	  ett	  yttrande,	  som	  bet	  sig	  fast	  i	  kyrkoherdens	  
minne,	  ett	  yttrande,	  som	  må	  avsluta	  denna	  knapphändiga	  skildring	  av	  Elias	  liv	  och	  
hädanfärd.	  Orden	  lydde:	  ”Det	  är	  inte	  så	  lätt	  att	  vara	  en	  kristen”,	  vilket	  minnesord	  från	  en	  
gammal	  vis	  man	  bör	  ge	  oss	  en	  var	  något	  att	  tänka	  på.	  
	  
	  
Handskrivet:	  Hans	  bibel	  tryckt	  1764.	  Finns	  i	  Särna	  gammelgård	  Skänkt.	  
	  Jordfästning	  av	  kyrkoherde	  Garpe	  Särna.	  


