Tallmur – ett kolartorp på
Finnskogen

För hundra år sedan var Hille finnskog en
levande bygd. Där fanns ett otal små kolartorp
och mindre jordbruk. De flesta låg på
Oslättfors och Hilleviks marker och torparna
levde på att hugga och kola åt bruken.
Ett av dessa torp var Tallmur. Det låg en dryg
kilometer norr om Skarvsjön. Vem som en
gång bröt upp de små tegarna och timrade upp
den lilla grån mangårdsbyggnaden med dess
uthus vet vi idag inte.
Koltorparen levde ett strävsamt liv och hade
sällan något överskott av kontanta medel.
Man tjänade väl någon riksdaler på att sälja
tjära från den egna tjärdalen och kanske
någon extra körsla i skogen förutom den
obligatoriska kolningen.
Torpet låg ganska avsides. De närmaste
grannarna var Forslöfs och Bobergs vid
Skarvsjön, Karlssons i Skarvsjötorpet och
Källbergs i Mjuggsjön.
Tallmur beboddes under 1800-talets första
hälft av Olof Olsson och hans maka Cathrina.
En av deras söner, som också hette Olof, tog
över torpet och bodde där till år 1884 då de
flyttade ner till Oppala för att bli landbönder.
Kanhända blev den lilla stugan för trångbodd
för 2 vuxna och 10 barn!?
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Torpet fick nya brukare när Sigfrid Höglund
och hans familj flyttade dit från
Västergårdarna. Tallmurs lilla, uppodlade
areal räckte inte till för att hålla någon stor
djurbesättning. Tvärtom var man tvungna att
arrendera slåttermyrar, ibland flera kilometer
från hemmet, för att kunna hålla kreaturen vid
liv över vintern. Höglunds hade som mest tre
kor, en kalv, en häst och några höns i sina
uthus.
Tallmur övertogs så småningom av sonen PerOlof, som gift sig med granntösen Kristina
Boberg. Familjen bodde kvar till år 1922 då
de flyttade ner till Oppala. Per-Olof Höglund
blev Tallmurs siste brukare. Byggnaderna revs
efter hand och fraktades bort.
Idag finns endast resterna av en lada och
jordkällaren kvar och platsen är på väg att
växa igen.
För uppgifter om Tallmur tackar vi:
ESTER SANDBERG och ZACKE ÅGREN
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