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Inför	  en	  80-årsdag	  
Tysk	  Emret	  Jonsson	  i	  Gördalen	  

	  
På	  torsdagen	  fyller	  förre	  hemmansägaren	  Tysk	  Emret	  Jonsson	  i	  Gördalen,	  80	  år,	  och	  som	  
han	  länge	  varit	  den	  hjälpande	  handen	  för	  alla	  i	  byn	  är	  han	  välförtjänt	  en	  hjärtlig	  hyllning	  
på	  högtidsdagen,	  såsom	  tack	  för	  vad	  han	  varit,	  ej	  blott	  för	  byborna	  i	  Gördalen	  utan	  även	  
för	  många	  andra	  från	  vitt	  skilda	  håll.	  	  
I	  sitt	  hem	  har	  han	  under	  gångna	  tider	  alltid	  ordnat	  gästvänliga	  mottaganden	  särskilt	  vid	  
de	  varje	  sommar	  återkommande	  prästhelgerna,	  som	  alltid	  varit	  en	  stor	  högtid	  i	  
Gördalen.	  Insändaren	  av	  dessa	  rader	  är	  en	  av	  hans	  ungdomsvänner	  med	  enbart	  glada	  
minnen	  av	  hans	  sällskap,	  och	  därför	  sänder	  även	  jag	  min	  hjärtligaste	  hyllning	  på	  hans	  
80-‐årsdag.	  Fast	  vi	  bott	  på	  skilda	  håll	  hade	  även	  jag	  den	  äran	  att	  inbjudas	  till	  hans	  
bröllop,	  som	  började	  söndagen	  den	  28	  juli	  1889,	  i	  högsommarens	  ljuvliga	  tid,	  och	  varade	  
i	  dagarna	  3,	  ett	  riktigt	  gammaldags	  bondbröllop	  alltså,	  för	  57	  år	  sedan.	  Nu	  är	  han	  
änkeman	  sedan	  1907.	  
Så	  länge	  jag	  var	  ung	  reste	  man	  i	  stora	  sällskap	  från	  Heden	  till	  Gördalen	  varje	  sommar	  
under	  prästhelgen,	  vilket	  var	  vårt	  största	  nöje	  under	  hela	  året.	  Man	  gick	  då	  till	  fots,	  en	  
dagsmarsch	  på	  4	  mil,	  över	  skog	  och	  fjäll,	  och	  framme	  i	  Gördalen	  välkomnades	  alla	  i	  Tysk	  
Emret	  Jonssons	  hem,	  med	  all	  möjlig	  förplägnad	  med	  mat	  och	  husrum	  fritt,	  hur	  länge	  som	  
helst,	  och	  för	  hur	  många	  som	  helst,	  både	  vi	  svenskar	  och	  de	  norska	  grannarna	  från	  andra	  
sidan	  gränsen.	  Allt	  var	  trevligt	  och	  vänskapligt.	  
Vår	  honnör	  för	  80-‐åringen!	  
	  
Särnaheden	  den	  12	  aug.	  1946.	  
Busk	  Jonas	  Jönsson	  
	  
För	  hand:	  80-årsdagen	  den	  29	  aug	  1946.	  
Död	  den	  15	  aug	  1949	  83	  år.	  Hustrun	  död	  17/7	  1907,	  41	  år.	  


