Hanna Jonsson

Johanna på sitt rum på Särna sjukstuga 1917.

Blind-Johanna, eller som hon kallades av syskonbarnen tant Jo, föddes 10
augusti 1888. Växte upp som barn i huset hos sin moster och hennes familj i
Särna, Risrösta. Stugan står fortfarande kvar, sista huset i Västibyn, på vänster
sida om gamla vägen till Idre.
Redan från födseln hade hon starkt nedsatt syn, skolarbetet klarade hon genom
att modern/mostern läste läxorna högt för henne.
Vid 18 års ålder kom hon till Uppsala och genomgick en treårig blindskola.
Förutom vanligt blindarbete lärde hon sig blindskrift och maskinskrivning.
Både före och efter blindskolan var hon ute i förvärvsarbete bl.a. på Särna
sjukstuga tillsammans med sin yngre fostersyster Emma.
Hon har skrivit dikter allt sedan barndomen, så gott som alla dikter är daterade.
Den äldsta vi hittat ”Lytet” är skriven 1905 då hon var 17 år gammal och
bedrövad över sitt handikapp.
Den senaste som vi hittat, ”Killingarna”, är daterad 1959, hon dog i februari
1967. Många av dikterna har en målande beskrivning av både landskap,
människor och djur.
Stora delar av sitt liv levde hon i Uppsala, där hon också fick sin sista vila i
slutet av 1960-talet.

Under alla år var hon regelbundet på besök hos fosterfadern Per Håkansson
”Håken-Per” som han kallades. Hon har också skrivit en dikt om hans jordafärd
1946.
Efter faderns död brukade hon gästa sin yngre fosterbror Julius Persson och hans
familj när hon besökte Särna.
Många av hennes dikter är skrivna på Särnamål men de flesta på svenska. Här
visar vi en del av både de dialektala och de svenska dikterna.
Uppsala Baptistförsamling där hon var medlem sedan 1925, utgav 1965 en liten
bok med ett 60-tal dikter av Johanna. Behållningen gick oavkortat till kristen
mission.
Johanna dog i Uppsala 13/2 1967.
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Tjänstgörande sjuksköterska, Emma Håkansson och fostersyster/kusin Johanna.
På trappan till Särna sjukstuga 1917.
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