Pa Heda socken allmanning farms pa trettiotalet tva torp.
Det ena lag pa "Norro" rote mot Kroxeryd ragang. Har bodde mina foraldrar.
Pa det andra som lag pa "ValIby" rote mot Mansabola bodde en son till "Smen i Norrang".
Han hette Hugo Nilsson, hans fru hette Lisa. Hon vantade barn mot jul, jag tror det var 1935.
Pa juldagsmorgon bankade det pa var dorr, jag horde Hugo saga till mor, vill du ga bort till
Lisa fOr nu ar det dags. Det hade snoat ett par decimeter under natten.
Hugo hade cykeln pa ryggen, han skulle ta sig mot Kroxeryd och landsvagen, vidare mot
Backasand dar barnmorskan bodde. Hon kallades fOr "Mor Andersson" en barsk kvirma. Jag
kan an idag se nar mor forsvann bakom ladugardsknuten, hon hade lanat fars stovlar och hade
stalIyktan i handen. Mor hette Maria men kallades Maja.
Nar Hugo kom fram till Backasand satt det en lapp pa dorren att Mor Andersson var pajulotta
i Aby kyrka, han tog vagen tillbaka till kyrkan. Dar tick han tag pa Sven Elf, han letade i
bankraderna och tick syn pa Mor Andersson.
Hon skulle ha sin vaska med sig sa det blev att ta taxi till bostaden fOr att hamta den. Hugo
foljde med i taxin sa langt de kom pa Mansabolavagen, sedan var det att pulsa i snon fram till
torpet. Nar de kom fram var Mor Andersson ilsken, det skulle varit ordnat med sladskjuts fran
Mansabolavagen.
Hugo var ocksa ilsken, han menade att det inte var sa latt att ordna det.
Barnet som var en rar liten flicka var redan fOdd och val omhandertaget.
Mor satte pa kaffekokaren, tog fram lite av julmaten och tande ljus.
Det blev lite julstamning efter alIa strapatser. Mor Andersson blev riktigt mild.
Nar hon skulle ta sig hem sa hon att hon egentligen hade jag inget har att gora, fOr det har har
Maja och Lisa skott sa bra sjalva.
Sa var livet ute i skogarna
fOr sextio ar sedan.

