Bexells ”talande” stenar

Toppbjärs naturreservat

Rörsjön

Reservatet är ett uppskattat besöksmål där särskilt ”Bexells talande stenar”
gör att historiens vingslag ständigt känns närvarande. Men för den
historiskt intresserade finns det fler spännande upptäckter att göra. Spår
från istiden kan man till exempel se både i form av åsar och av
isälvsavlagringar. Många kandelaberformade och spärrgreniga bokar och
ekar vittnar om att det gamla kulturlandskapet varit mer öppet. Växtsättet
för en del av bokarna tyder på att de nyttjades till stubbskottsbruk eller
växte upp i en skog som betades av djur.
” ’Solens uppgång’ är ett vedertaget namn på Toppbjär av de boende i
trakten. Namnet syftar på att när solen går upp över Toppbjär, då är det
dags att gå till Torstorp för att börja dagens arbete.”
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Lapides loquentes semper habemus (stenar som tala hava vi alltid).
Detta är ett unikt kulturminne i Åkulla Bokskogar. I slutet av 1800-talet lät
den originelle riksdagsmannen och godsägaren Alfred Bexell (1831–1900)
rista in visdomsord och namn på klipphällar och flata stenar. Han var en
mycket beläst man och många sentenser har han säkert formulerat själv,
till exempel ”säg icke om jag får tid skall jag lära kanske får du aldrig tid”.
Bexell befarade att det svenska språket med tiden skulle uppblandas med
andra och till slutet helt utplånas. Detta sägs vara skälet till de mer än 700
ristningarna.
För den som vill veta mer kan boken ”Bexells talande stenar Ett unikt
kulturarv i Halland” av Margareta Strömbom rekommenderas.
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BEXELL’S ”TALKING” STONES

BEXELLS „SPRECHENDE“ S TEINE

Lapides loquentes semper habemus (talking stones
are forever).
These are a unique cultural heritage in Åkulla Beech
Forests. At the end of the 19th century, the eccentric
member of Parliament and landowner, Alfred Bexell
(1831–1900) had sayings and names engraved on
rock faces and flat stones. He was a well-read man
and has likely written many of the sentences
himself, e.g. “Never say I will learn in time, there
may never be time”.
Bexell was concerned that the Swedish language
would, in time, mix with others and finally wiped
out. This is said to be the reason behind the 700 or
more e ngravings.

Lapides loquentes semper habemus (sprechende
Steine haben wir immer).
Dies ist ein einzigartiges Kulturdenkmal der Åkulla
Buchenwälder. Ende des 19. Jhs. ließ der originelle
Reichstagsmann und Gutsbesitzer Alfred Bexell
(1831–1900) weise Sprüche und Namen in Felsplatten und f lache Steine ritzen. Der belesene Bexell
formulierte sicherlich vieles davon selbst, z. B. „Sag
nicht, wenn ich Zeit habe, lerne ich, denn vielleicht
hast Du niemals Zeit“.
Er befürchtete, dass sich die schwedische Sprache
mit der Zeit mit anderen vermischen und am Ende
ganz aussterben würde, weshalb er offenbar die mehr
als 700 Einritzungen veranlasste.
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The reserve is an appreciated attraction, especially
with ”Bexell’s talking stones” being so close. If you
are interested in history, there are many exciting
hotspots here. Traces from the Ice Age can e.g. be
seen in the form of ridges and alluvium. Many
candelabra-shaped and stiff arching beeches and
oaks are testimony to a more open landscape in the
past. The way some of the beeches grow indicates
that they were used for coppicing or grew in a forest
that was grazed by animals.
’Where the sun rises’ is a recognised name for
Toppbjär by those living in the area. This refers to
the fact that the sunrise above Toppbjär means it is
time to go work in Torstorp.

In dem beliebten Ausflugsgebiet sorgen besonders
„Bexells sprechende Steine“ für den historischen
Touch, doch gibt es für den Geschichtsfan noch mehr
Spannendes zu entdecken, z. B. eiszeitliche Spuren in
Form von Höhenrücken und Schmelzwasserablage
rungen. Viele weitverzweigte Buchen und Eichen
zeugen davon, dass die alte Kulturlandschaft eine
offenere war. Wie am Wachstum einiger Buchen zu
erkennen ist, dienten diese früher der Niederwald
nutzung oder wuchsen in einem Weidewald auf.
Die Einwohner der Region nennen Toppbjär „Sonnenaufgang“, denn wenn sich die Sonne über Toppbjär
erhebt, ist es Zeit, mit der Arbeit des Tages zu
beginnen.
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