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Känd	  75-åring	  på	  Heden	  
	  
B.	  J.	  J.	  Har	  signerat	  många	  trevliga	  artiklar	  i	  Mora	  Tidning	  och	  vad	  han	  berättar	  börjar	  
observeras	  långt	  utom	  Särna	  sockens	  gränser.	  B.	  J.	  J.	  är	  uttytt	  Busk	  Jonas	  Jönsson	  i	  
Heden,	  Särna,	  och	  i	  den	  mån	  han	  inte	  förut	  avslöjat	  sig	  så	  må	  det	  bli	  känt	  nu	  inför	  hans	  
75-‐årsdag,	  som	  inträffar	  i	  morgon,	  lördag.	  	  Hittills	  har	  han	  saluterat	  sina	  by-‐	  och	  
sockengrannar,	  nu	  må	  han	  själv	  vara	  förtjänt	  av	  en	  honnör!	  
Såsom	  han	  beskrivit	  livet	  för	  många	  Hedenbor,	  så	  har	  han	  ock	  själv	  haft	  det,	  och	  vad	  
fäderna	  erfarit,	  det	  har	  ock	  Busk	  Jonas	  upplevat,	  dels	  med	  ett	  gott	  minne	  av	  en	  barndom	  
i	  den	  ganska	  oberörda	  gamla	  goda	  tiden,	  dels	  genom	  den	  starka	  inlevelse	  han	  är	  mäktig	  
så	  snart	  det	  gäller	  bygdens	  historia.	  
Han	  föddes	  i	  Buskgården,	  växte	  upp	  på	  Heden,	  trädde	  tidigt	  in	  i	  livets	  allvar,	  arbetade	  
hemma	  i	  byn,	  i	  skogen	  och	  på	  fäbodvallen	  uppe	  vid	  Lemmsjön,	  där	  han	  alltid	  haft	  ett	  av	  
sina	  käraste	  tillhåll.	  
En	  stark	  kärlek	  till	  hembygden	  och	  dess	  historia	  särpräglar	  Busk	  Jonas	  Jönsson.	  Han	  har	  
vid	  sidan	  av	  det	  dagliga	  arbetet	  aldrig	  uraktlåtit	  att	  teckna	  sig	  händelserna	  till	  minnes,	  
han	  har	  lyssnat	  till	  vad	  de	  äldre	  berättat,	  han	  har	  forskat	  bland	  bomärken,	  skrifter	  och	  
arbetsredskap,	  han	  har	  samlat	  och	  berikat	  hembygdsmuséet,	  och	  han	  har	  i	  sin	  tur	  
återberättat	  för	  kunnigt	  folk	  som	  tillgodogjort	  sig,	  vad	  Busk	  Jonas	  lagrat	  i	  sitt	  rika	  minne.	  
Mycken	  lön	  har	  han	  kanske	  inte	  rönt	  utifrån	  utom	  den	  odelade	  aktning	  han	  åtnjuter	  
bland	  hög	  och	  låg	  inom	  sin	  hemsocken,	  men	  i	  ett	  avseende	  har	  han	  belönats	  –	  han	  har	  
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rikligt	  erfarit	  den	  glädje	  och	  den	  rena	  tillfredsställelse	  som	  kommer	  inifrån	  av	  ett	  gott	  
samvetes	  vittnesbörd.	  	  
Träget	  och	  troget	  har	  han	  släpat	  ihop	  och	  burit	  minnessaker	  till	  	  gammelgården	  i	  Särna,	  
och	  den	  intresserade	  vandraren	  där	  läser	  i	  varje	  rum	  och	  varje	  byggnad	  anteckningarna	  
om,	  vem	  givaren	  är.	  Och	  den	  gamla	  gården	  är	  Busk	  Jonas	  födelsegård	  och	  står	  där	  med	  
sin	  allt	  starkare	  utrustning	  såsom	  ett	  minnesmärke	  över	  fjällbon	  i	  allmänhet	  och	  Busk	  
Jonas	  i	  synnerhet,	  ty	  ingen	  har	  mer	  än	  han	  av	  dem	  som	  reste	  bygdegården	  arbetat	  på	  att	  
ge	  den	  det	  liv,	  som	  en	  hembygdsgård	  skall	  för	  att	  tjäna	  sitt	  dubbla	  ändamål	  som	  ett	  
minnenas	  tempel	  och	  ett	  de	  levandes	  hemvist.	  
Så	  träder	  Busk	  Jonas	  Jönsson	  oss	  till	  mötes,	  en	  representant	  för	  de	  gamla	  som	  gått	  och	  i	  
redbarhet,	  arbetsamhet	  och	  förnöjsamhet	  en	  förebild	  för	  dem	  som	  leva.	  Det	  är	  honom	  
likt,	  att	  han	  på	  bilden	  ovan	  står	  på	  skidor	  som	  hämtats	  ut	  samlingarna	  i	  den	  kära	  
gammelgården	  och	  Busk	  Jonas	  vore	  inte	  den	  ordentlige	  man	  han	  är,	  om	  han	  inte	  kunde	  
upplysa	  om	  ,	  att	  löpskidan	  är	  3,12m.	  och	  den	  kortare	  andurn	  2,63	  i	  längd.	  Och	  andurn	  är	  
skinnklädd	  under	  och	  båda	  skidorna	  har	  tåremmar	  och	  vridna	  björkvidjor	  och	  den	  ena	  
staven	  bär	  årtalet	  1778	  och	  är	  ett	  arv	  till	  Jonas	  inom	  fädernesläkten.	  Och	  detta	  kort	  togs	  
den	  24	  mars	  1945,	  då	  Busk	  Jonas	  nyss	  fyllt	  73	  år.	  
Nu	  är	  han	  som	  sagt	  75	  år	  och	  nu	  hyllar	  bygden	  honom	  som	  en	  sin	  trogne	  son	  och	  nu	  
tackar	  honom	  Mora	  Tidning,	  lyckönskar	  och	  hoppas	  på	  god	  fortsättning.	  
	  
Hj.	  L-‐n.	  
Mora	  Tidning	  den	  8	  mars	  1947.	  


