Austre Moland Historielag
Rusletur til Storemyr og Uglebuknuten 4. juni 2014.
Dessverre ble det et grisevær den kvelden vi skulle ta fatt på stigningene mot Storemyr, den lille
plassen ved Uglebuknuten i Myra, Av den grunn (antagelig) var det stort sett styret som stilte opp,
sammen med et par familiemedlemmer av Sigrid Borås, som sist bodde på stadet.
Det duskregna ned da vi traska oppover fra skolen, forbi Myra Terrasse, og inn i skauen. Etter en
halvtime var vi framme ved det lille rødmalte huset. Uthusene er borte.
Nåværende eier – Kari Borås – er barnebarn til Sigrid, som bodde her til midt på 70-tallet da hun
døde.
Her har aldri vært innlagt vann eller strøm. Sigrids mann var utsatt for et uhell. Han fikk en steinsplint i
øyet som gjorde at han ble blind. I l6 år satt han i denne stua uten å kunne se, mens Sigrid måtte
prøve og forsørge de 6 barna på et eller annet vis. Kari forteller at hennes far – Ole – slutta på skolen
som 13-åring for å begynne å tjene noen kroner til familien.
Vi drakk kaffe i stua mens regnet silte ned – og det ble mange gode historier om både Sigrid, og andre
medlemmer av familien. Kari sang til og med et vers for oss som Sigrid hadde skrevet. Sigrid var ei
tøff dame!
Etterpå tok vi en liten runde i skauen, og endte opp på Uglebuknuten. Kari viste oss danseplassen der
ungdommen kosa seg under krigen. Utsikten kunne vært bedre, men vi så nå i allefall Longumvannet
og Borås!
Turen ned gikk utfor heia til Uglebu, og bortover jordene mellom Borås og Nedmyra. Blaute var vi fra
før, og bedre ble det ikke etter å ha vassa gjennom langt gras, men bilene sto ved skolen. og vi kunne
kjøre heim for å skifte.
Vi var alle enige om at det hadde vært en gild tur!
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