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Gertrud Eriksson född Åkerlund
födelsedatum 330503
För att infria varannan damernas,
uppsökte jag Gertrud på Björnbacken, Rundbacken i en varm gästvänlig
stuga i vintrig miljö. Hon föddes faktiskt i Örasjön och flyttade vid 6 års
ålder till Rundbacken med föräldrar
och tre syskon. (Harald, Allan och
Ingegerd). Försörjningen var ej lätt,
men pappa Wilhelm band kvastar
och sålde sill bl a och mor Vida skötte kor och getter, som gav ost och
mjölk i avkastning. 1939 opererades
moderna för struma på Sollefteå
sjukhus och Gertrud fick härbärge
hos morbrodern i Lucksta nåt halvår.
Skolgång sedermera, 4 år i Ås skola
och 2 år i Bredsjön. Slutade grund-

skolan vid 13 års ålder och jobbade
som piga i Matfors och hembiträde i
Granlo. Dessutom hanns fortsättningsskola med i ca 6 månader.
Drabbades av difteri och blev isolerad på sanatorium som enda fall i
Västernorrland. Fattigt hemmavid bl
a skänkte Rädda barnen i Stockholm
kläder till familjen via kontakt med
en morbror. Gertrud som alltid varit
en arbetsmyra och aldrig arbetslös
fortsatte hembiträdesjobben i 5 år. Bl
a jobb på Café i Åsäng. Målsättningen har varit att läsa sig allt som hon
inte lärt sig hemma. Körkort sedan
1957, många hobbies som korgmålning, växtfärgning, näverjobb mm.
Gifte sig 1967 med Sven Eriksson.
Änka 1998. Har alltid värnat om
hembygden och är sedan 4 år bosatt
på Rundbacken sedan hon definitivt
lämnat lägenheten i Skönsberg. Gertrud har varit SCA under sina 43 sista år av arbetslivet. Deltar i studiecirklar som hembygden. Aktiv i byalaget, hembygdsföreningen och värnar om fiske, fjäll och naturen över-

lag. Ett fritidshus i Hälsingland förgyller även hennes tillvaro. En glad
och positiv kvinna i alla bemärkelser. Systern Ingegerd bor granne och
syskonsämjan kan ej bli bättre.
Av: Torsten Byström

ALPHA
- en chans att utforska meningen med livet
En Alpha-kurs ger dig möjlighet att
diskutera och utforska grunderna i den
kristna tron. En kväll i veckan under 10
veckor träffar du andra nyfikna i en
avspänd miljö där inga frågor är för
svåra ... eller för lätta.
Plats: Bygdegården; Dag och tid: bestäms med deltagarna
Anmälan och frågor senast 19:e februari till Magnus Isaksson
telefon 82 222 eller 070-660 82 40. Alphagudstjänst i Betel
19/2 kl 18.00.
www.alphasverige.org
14.

