
Simons gran och Byremossen.

Torsdagen den 29 maj gick vi från OK-stugan via Karl den XII:s väg till Simons gran. 
Under vägen passerade vi Skönerud, ett torp som fått sitt namn efter Olof Skön som 
bodde där. Än idag finns lite av stenmurarna kvar. 
Simons gran har blivit av med övre delen så kvar finns bara en hög stubbe.
Många är de sjukdomar som trollgubben Simon Andersson spikade in i stammen 
medan han läste ramsor som skulle driva ut krämporna.
Detta står beskrivet i en bok från 2007. Gastekar och väckefuror, träd med historia.
Se utdrag nedan.







Från denna rest av en sägenomspunnen gran fortsatte vi nedför en backe till Gladers 
källa. Där Glader hade sitt torp är numera en gammal grusgrop. Skylten har flyttats 
en liten bit upp i skogen där den satts i en berghäll. Glader var en historieberättare 
som samlade åhörare omkring sig. 

Sen kom vi till Skifferbäcken som leder vattnet från Långetjärn, eller Skiffertjärn som 
namnet blev då man bröt skiffer där, vidare ut i Örsjön. Bävern har sitt paradis här 
och har flera dämmen i området. Vi gick över en bro till vår fikapaus vid Bjurmossen, 
eller som den också kallas Byremossen. Bjur betyder bäver. Kring denna mosse låg en
gång elva torp, inklusive  Simonere och Gladere. Säven på mossen slåddes och 
användes som foder till djuren. Det var nog ett strävsamt liv att få ihop mat för 
dagen, men den tidens folk var förnöjsamma. 

Efter fikapausen fortsatte vi ut på vägen mot Hultestommen, en gång soldattorp för 
gårdarna i Hult. Den siste soldaten här, August Sand, köpte ut torpet 1909, bröt upp 
mer mark och byggde ny ladugård 1918. Sedan byggde han nytt hus 1923 och det 
gamla torpet revs. Här är året runt boende. I kurvan före Stommen, i Byremossen 
södra ände, ligger ett litet torp som numera är sommarstuga. Där bodde Lisa på 
mossen. Hon arbetade på Sanatoriet.

Vi tog av in genom skogen förbi Svalemyra. Där bodde syskonen Levisson. Systrarna 
arbetade på Sanatoriet och bröderna på den närliggande snickerifabriken. 
Numera sommarstuga.

Färden fortsatte uppöver vägen mot Strussåstjärnet. Så långt gick vi ju inte denna 
kväll utan tog av ner mot Dammen. Även det ett torp som beboddes ganska långt in 
på 1900-talet. Även detta sommarstuga. Vi gick åter en gång över Skifferbäcken och 
en brant backe ledde oss tillbaka till OK-stugan.
Det var en härlig kväll med fågelsång, sol och lagom varmt för promenad på goa 
stigar.


