Bjursås Sparbank har utsett Irene Jonsson till ”Årets
Bjursing 2020”
Priset utgörs av ett stipendium, numera på 10 000 kr. Dessutom avsätter styrelsen
ytterligare 10 000 kr – ett belopp som ska gå till någon form av välgörande ändamål.
Pristagaren får, förutom sitt stipendium på 10 000 kr, också föreslå för Styrelsen till
vilket välgörande ändamål som ska få ta del av de ytterligare 10 000 kr.

Irene Jonsson har många strängar på sin lyra, i det här sammanhanget vill vi lyfta fram några
av hennes "strängar" som betytt och fortfarande betyder mycket för Bjursås socken och för
dess invånare.
Bjursdräkten: under hela sitt vuxna liv har Irene haft stort intresse för allt som har med
bjursdräkten att göra, inklusive dess historia. Hon har skaffat sig kunskap och praktiskt
kunnande, in till minsta beståndsdel, om de olika delarna och deras tyger, mönster och stygn,
ända från dräktens begynnelse till dess utveckling över tid. Detta är av oerhört stor betydelse
för dräktens bevarande och användning vid olika tillfällen i livet. Mycket finns, tack vare
henne, bevarat och dokumenterat, liksom förmedlat genom kurser. Åtskilliga timmar av sin
fritid har hon under åren, och gör så fortfarande, lagt på att hjälpa och ge råd till många både
här i Bjursås och till "utflyttade" bjursingar beträffande sömnad, vård och bruk av
bjursdräkten. Få har sådan kunskap om den som Irene, om ens någon i nutid.

Genom åren har hon medverkat till att Bjursås Hembygdsförenings dräktsamling är välskött
och Irene stod även bakom återskapandet av den nygamla brudklädseln. Hon ansvarar även
för föreningens förmedling av begagnade dräkter/dräktdelar mellan säljare som lämnar in och
kunder som köper. Detta är en viktig återbruksfunktion, som även vid några tillfällen
resulterat i dräktmarknader på Dössberget.
Bjurshistoria: Under flera år har Irene bidragit
till att bygdens historia har synliggjorts och
glatt både sockenbor och tillresta. Flertalet av
utställningsskyltningarna i Bjursås
Hembygdsförenings skyltfönster har Irene som
upphovskvinna och utförare. Även
utställningar i den lilla utställningsladan på
Dössberget. Så även några utställningar i
Gamla Bönhuset, tillsammans med andra
ideella krafter.
Hon har under många årtionden varit
engagerad i Hembygdsföreningen med många
andra åtaganden och uppgifter också, en
uppräkning som skulle bli alltför lång...men ett
viktigt arbete som bör nämnas är de många
timmarnas arbete med restaureringen av den
gamla slitna sockenfanan till nyskick.
Textilt återbruk: ett stort intresse hos Irene,
som hon gärna delar med sig av på olika sätt.
Hon inspirerar många att ta till vara "äldre"
textilier, göra om, och använda igen som något
nytt. Sannerligen hållbart tänkande. Ett konkret
exempel, i vilket hon varit en av de aktiva i
framställandet av, är Lapptäcket, som används
som bårtäcke i Bjursås kyrka.

