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Bexell skriver historia

Prästsonen, godsägaren och riksdagsmannen Alfred Bexells “projekt” befinner sig inom 
ett vidsträckt område i en halländsk bokskog, där inlandsisen har lämnat efter sig större 
och mindre stenblock i den starkt kuperade terrängen.  Det var här Torstorp hade sina 
skogar när Bexell köpte gården 1879. 
  
Inristningarna på stenarna har tillkommit i två perioder. Under den första 1883-85 
anlitade Bexell en stenhuggare vid namn Elof, som mejslade tänkespråk med en jämn 
och öppen, något grund skrift, som ofta följde stenens form. När Bexell, efter tio år i 
riksdagen, återvände till Halland på heltid, återupptog han sitt projekt, men nu var det 
namn han lät hugga in - med hjälp av stenhuggaren Sund, upplärd vid stenbrotten i 
Varberg. Sund putsade ytorna och högg djupare, klassiska och mer perfekta bokstäver 
med tydliga seriffer. Var det ett mer officiellt uttryck Bexell nu eftersträvade? Han försåg 
Sund med långa listor med namn, som utplacerades på stenar och hällar i skogen. 

Bexells projekt har under många år förpassats till området “lokala fenomen”. 
Sammanstötningarna mellan historiska personer från vitt skilda områden och tider på 
samma klippväggar har uppfattats som något orent, som inte passat in Sveriges självbild. 
Detta i kombination med Sveriges förträngning av sitt 1800-tal har gjort att vården 
av Bexells stenar fått bli en angelägenhet för hembygdsföreningens medlemmar, som 
försöker hålla undan mossan och måla bokstäverna med rödfärg. 

Handlar det om ett arkiv ute i skogen, en samling eller en installation?  Ett sken från 
den tyska Denkmalkulturen – med dess tankestenar, smala klipphyllor och manande 
inskriptioner: “Vandrare välj din väg med förnuft”? Men Bexells projekt fogar knappast 
in sig i en så romantisk tradition. Till det är inskriptionerna alltför resonerande och 
Bexell av en alltför samhällelig natur. Han är en den realiserade tankens man, som inför 
nya odlingsmetoder, gödslar med märgel, anställer lantarbetare från när och fjärran och 
är en populär men sträng arbetsgivare. Han är den förste i Sverige som köper en 
ryggåsstuga med alla dess inventarier för att skapa ett museum, den så kallade 
“Bålastugan”*, som han flyttar med sig när han köper nya gårdar. Hazelius besöker 
honom nio år innan han själv börjar samla hus till Skansen. Bexell bygger en fem 
kilometer lång väg från Torstorp genom bokskogen upp till Älmebergets topp och 
utsikten mot Kattegatt och Anholt. Han var beryktat vältalig och självständig i 
riksdagen och man har hittat ett övningshäfte där han redan som tioåring skrivit tolv 
ordspråk på perfekt stavad engelska. ** Talet eller pappersarket är inte tillräckligt för 
Bexell. Han vill ge ordet en större materialitet, en långsamhet och ett rum. Texterna 
placeras ut i skogen, de finns till. En nätt och jämt synlig förändring, men en ny plats.

De många utländska namnen (närmare 400), har man misstagit för att vara Bexells till-
fälliga val. Det har visat sig handla om personer, som spelat en viktig roll i historien, men 
som inte är kända i Sverige och inte återfinns i svenska uppslagsverk. Människor som 
kämpat för frihet, oberoende och rättvisa; skalder, filosofer, upprorsledare, 



författarinnor, konstnärer, deporterade och före detta slavar. Men även riksdagsmän, 
statsmän, mecenater, finansmän, journalister och inblandade i Dreyfusaffären - 
ingenjörer, geologer, fysiker, apotekare, kemister och lantbrukare finns med. Fyra 
indianhövdingar, en indisk prins och en zulukung är också representerade. 
På senare tid har man hittat ett område med namn från franska revolutionen.** 

Vi anar konturerna av det utvecklade globala medvetande, som vuxit fram under 
1800-talets senare del och som förebådar modernismen med dess framtidstro. Bexells 
samling av namn har universalistiska drag; han skriver världshistoria ur ett 
fågelperspektiv. Men det är en av Stockholm inte sanktionerad historieskrivning, som 
han placerar i det fördolda, helt lokalt i den halländska skogen - något som senare 
uppfattas som en enskild persons kuriösa verk. Inköpet av “Bålastugan” ett par decennier 
tidigare, med alla dess föremål inklusive den snusdosa som ägaren ville ta med sig, var 
ett omhändertagande av det nationella kulturella arvet med dess särdrag och ett utryck 
för 1800-talets syn på museet som en möjlig representation av världen. Där handlar det 
fortfarande om ett befästande av den nationella identiteten. Man har därför inte 
uppfattat vidden av Bexells internationella projekt i skogen. Det riktar sig mot 
framtiden, för Bexell visste att huggna texter i sten håller längre än en mansålder. Hans 
samling av namn förgriper samtidigt det moderna samlandet, möjliggjort av de moderna 
medierna. Man definierar sin identitet med sin samling på olika sätt.
Efter Bexells död (1900) glömdes stenarna bort och hittades 1925 av en slump.

Att vandra i Torstorps skogar idag innebär att tiden komprimeras eller nivelleras, några 
hundra eller tusen år blir grannar på samma klippblock. Olika tider korsar varandra. De 
våldsamma förkastningarna då landskapet blev till, skogen, som vuxit upp och huggits 
ned i omgångar. Naturens återkommande rytm, språkets och moralens föränderlighet. 
Träd som växer, faller och ruttnar. Texter från stenhuggarnas kontoböcker, som man 
förgäves letat och fortfarande letar efter. Andra inskriptioner som man en gång hittat, 
men aldrig mera återfunnit. Vägarbeten som sprängt och vält stenar. Tät skog och 
kalhyggen. Tanken på att man med jämna mellanrum kommer att hitta ”nya” stenar. En 
akut känsla av nutid genom försurningen, som påskyndar utbredningen av mossa 
överallt på alla stenar. En känsla av stress; att man snart har förlorat ristningarna ur sikte, 
eroderade av den gröna mossan. 
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* Strömbom, Margareta: Bålastugan, Bexellska ryggåsstugan föregångare till   
   friluftsmuseet Skansen, Varberg 2007
   Denna stuga, som nu står på en tomt i centrala Varbergs blev K-märkt 1952, men 
   förlorade 2006 sin K-märkning av oförklarad anledning. 
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