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Dahlbergs Torp
Troligen byggt omkring 1835

Torpet Härsnäs 2:20 (1:8) tillhörde Alfred 
Olsson gård i Härsnäs, det brukades av Mag-
nus och Anna Dahlberg under första delen av 
1900-talet.

Följande har vi funnit som tidigare inne-
boende:

Parets dotter Eva, gifte sig med Lantbrukaren 
Einar Rooth i Allarp, Skäralid. Till torpet ingick 
bruk av 5 hektar uppodlad mark, detta räckte 
till familjens uppehälle, men Magnus arbetade 
sommartid på Alfred Olssons gård. Jag hade ett 
gott förhållande till dem och vid mina strövtåg 
i skogen tittade jag ofta in till dem och Anna 
bjöd alltid på saft och bulle och fick då veta 
om det hänt något särskilt i Härsnäs by eller i 
Röstånga.

Magnus och min vänskap sattes dock på prov 
vid ett tillfälle då det var potatisupptagning på 
”nyodlingen” som gränsade till torpet. Min far 
körde med häst och vagn för att tömma fyllda 
korgar och Magnus hjälpte honom med detta. 
Jag var i tioårsåldern och var på vagnen och 
jämnade till lite, då jag fann en stor potatis 
som inte var i bästa skick, nästan surnad, den-
na kastade jag i väg mot Magnus så den träf-
fade honom i nacken och vegamössan flög av, 
svärjande och med knutna nävar kom han mot 
vagnen, så jag fann för gott att fly in i skogen. 
Sedan det gått några dagar kom far till mej och 
förklarade att om jag tänkte mej vandra om-
kring i skogen i fortsättningen borde jag nog 
besöka Magnus för att be om ursäkt. Så blev 
det och när jag kom till huset var han syssel-
satt med att såga ved på vedbacken. Jag gick 
fram till honom och tog av mössan, men han 
fortsatta att såga men efter en stund slutade 
han och ställde sig framför mej och tittade på 
mej och sade; Jaså det är du som kommer på 
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besök Leif, vad kan du ha 
på hjärtat? Min rädsla för-
svann och jag sträckte fram 
min hand med orden att jag 
vill be om ursäkt för pota-
tisen. Han tog min hand och 
sade; då var det gjort, nu 
går vi in till mor Anna och 
dricker kaffe och saft. När 
jag sedan kom hem och 
berättade om detta för far 
och fick beröm för mitt hand- 
lande, då kändes det riktigt 
bra.

Åren gick och vi flyttar oss 
fram i tiden till en kväll i 
februari 1947, då kom far 
hem från skogsarbete och 
berättade att Anna Dahl-
berg var död. Efter några 
dagar bestämde jag mej 
och på skidor åkte jag upp 
till huset det var –20 gra-
der och mycket snö. När jag 
kom in i stugan satt Magnus 
i sin gungstol, sätt dej sade 
han, jag tog av mössa och 
jacka, satte mej vid spisen 
på en stor trälåda. På så vis 
satt vi och tittade på foto-
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genlampans fladdrande skug-
gor utan att prata. Efter en lång 
stunds tystnad tyckte jag det var 
tid för mej att åka hem. Magnus 
reste sig och kom fram till dör-
ren, tog mej på axeln med orden, 
det var redigt gjort av dej Leif, 
tack! Ett oförglömligt ögonblick. 
Efter några år fick Magnus lämna 
torpet, som gick till försäljning. 
Köpare var Allan Och Siri Nils-
son, boende i Malmö och dessa 
två tillsammans med goda vän-
ner, Ove och Irma Palmfält gjorde 
en omfattande renovering. Irma 
var syster till Elsa Andersson, 
alltså moster till Lisbeth Hansson. 
Köpet omfattade endast fastigheten, betes-

marken återgick i sin helhet 
till Alfred Olsson.

Torpet blev ett riktigt ”sago-
torp”, och mycket välskött. 
Men genom åren hände olika 
saker, Allan och Siri köpte ett 
hus på Odensjövägen, Allan 
blev sjuk och avled. Siri flyt-
tade till Eslöv och slutligen 
blev Naturvårdsverket ans-
varig för fastigheten genom 
att Härsnäsområdet blev 
naturskyddsområde.

2001 bildades Söderåsens 
Nationalpark, detta med-
förde att omfattande arbete 
och investeringar tog fart, 
många av dessa var rena 
skrivbordsprodukter (min 
uppfattning), man högg ner 
all granskog så att alla vilda 
djur blev hemlösa vinter-
tid. All bokskog som ägar-

na hitintills skött med allt sitt kunnande 
på ett exemplariskt sätt började ganska 
snart se bedrövlig ut därför att träd och 
grenar skall ligga kvar på den plats dom 
faller på, ris och sly härja fritt utan någon 
som helst gallring.

Men Dahlbergs torp då? Jo här satsades 
stora summor pengar till att bygga 
ut detta till övernattningsplats utmed 
Skåneleden. Mycket fina rum, toaletter, 
grillplatser, miljövänlig avfallsplats och 
torr ved att elda med. Mycket välordnat, 
men som många Härsnäsbor redan be-
farat så blev torpet utnyttjat av mer eller 
mindre nogräknade personer.

En bild tagen 2018 och nergången är igång på allvarEn bild tagen 2018 och nergången är igång på allvar

Ingen trevlig syn den 30 juni 2021.Ingen trevlig syn den 30 juni 2021.
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Jag tittar in genom fönstret 
in i stugan och minns myc-
ket väl när Magnus och jag 
en vinterkväll bara satt där 
alldeles tysta.

Nu är Dahlbergstorpet 
jämnat med marken, men 
förhoppningsvis ber man 
om någon form av rastplats, 
därför platsen och läget för-
blir lika fint oavsett vad som 
sker. Och olika ägares andar 
svävar kanske i skogen runt 
omkring?

Leif Persson
I början av maj månad 2022 startade rivningen. Vad som kommer att ske I början av maj månad 2022 startade rivningen. Vad som kommer att ske 
med platsen är noggrant planerad, så det är att hoppas på något alternativ med platsen är noggrant planerad, så det är att hoppas på något alternativ 
för vandrarna på Skåneleden att stanna till vid.för vandrarna på Skåneleden att stanna till vid.


