
Utdag ur NSD

Auktionerades ut vid 6 års ålder

På sin födelsedag blev fru Nordlund uppvaktad med blommor och telegram, något som för 
henne förut varit ett okänt begrepp. Här pysslar hon om en blomsterkorg med tulpaner i sitt 
hem.

Älvsbyn (NSD) En arm barndom, en slitsam ungdom och ett liv i grå vardag – det är ett kort 
sammandrag av 85-åriga änkefru Anna Justina Nordlunds levnad. Fru Nordlund är född i 
Harads där hon som 6-åring blev föräldralös och auktionerades bort till den familj som bjöd 
minst. Någon minnesbild finns väl kvar från de tidiga barnaåren, men dessa går i svältens och 
armodets tecken. Någon bättring blev det inte heller sedan hon inropats av sina nya föräldrar. 
Så snart hon förmådde utföra något arbete, blev hon utnyttjad så långt hennes unga krafter 
räckte och någon skolgång var det aldrig fråga om. ”Sockenbarn” behövde inte sådana 
extravaganser.

Vid 11 års ålder fick fru Nordlund axla den avskedade pigans mantel, för att ordentligt göra 
rätt för sig. En ladugård med 9 kor blev hennes arbetsfält och en tid framåt var hon sjuklig då 
arbetet var alltför hårt. Så småningom vågade hon trotsa fosterföräldrarna och tog tjänst hos 
en annan familj, men där blev förhållandena om möjligt ännu svårare. Någon lön fick hon 
naturligtvis inte, men det värsta var att hon inte ens fick kläder, varför hon slutade även där.

Så kom hon så småningom genom släktingars bistånd till Bäckdal, där hon sedan dess varit 
bosatt. Äktenskapet med änkeman Lars Petter Nordlund gjorde att hon omedelbart blev 
mamma till 5 barn och senare fick hon själv sju småttingar att ta hand om.

Mannen hade svag hälsa av allt för hårt arbete och det blev fru Nordlunds lott att dra försorg 
om den stora familjen. Värst säger hon, var det att få maten att räcka till de många munnarna 
och ofta var svälten en grinande realitet. Jag fick dock något som jag tidigare saknat – ett 
hem.

Ingen väg…
Bäckdal saknade vid den tiden väg och när fru Nordlund skulle till grannarna för att skaffa 
mat återstod bara att gå skogsstigen ner till Vistträsk, där det ibland fanns bättre lottade 
människor som kunde ge ett handtag. Hon berättar om en sådan färd, då hon gick vilse i 
nattens mörker.

Hon hade gått ner sig flera gånger i en bäck och blivit genomvåt och då det var bitande kallt 
vågade hon inte stanna av risk att frysa ihjäl. Fram mot morgonen kom hon i svårt medtaget 
tillstånd till en granne 5 km från hemmet. Vid flera tillfällen då hon inte hade något att ge 
barnen att äta, måste hon ge sig iväg och lämna fadern tillsammans med barnen trots att denne 
vid den tiden var sjuk. Som en röd tråd genom hennes berättelse går dock tilliten till 
skapelsens herre, som för henne varit ett starkt stöd.



Nog är det gott att ha provat svårigheter för då blir man ödmjuk inför livet, säger fru 
Nordlund, men inte vill jag pröva det igen. Nu har jag det så bra, som jag aldrig trott vara 
möjligt. Jag får pyssla med det jag tycker om och ekonomiskt har jag inga problem sedan jag 
fick pensionen.

Om det sett mörkt ut förr i mitt liv så har min ålderdom blivit en ljusets högtid. Mest ledsen är 
jag att jag aldrig fick lära mig läsa, för nu kan jag inte ta del av böcker och tidningar, men så 
bra som jag har det nu här hos min son så är jag nöjd ändå, säger hon till sist.

Nive


