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Om ”stenarna där barn jag lekt”
av Håkan Jaldung
I Heidenstams debutbok Vallfart och vandringsår, utgiven 1888, ingick en dikt i avdelningen Ensamhetens tankar som av Strindberg kallades för ”de fem raderna”:
Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
- men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.
Tidningsmannen, litteraturvetaren, författaren och Heidenstamsvännen Erik Hjalmar Linder (1906–
1994) skrev år 1942 att diktens sista rad har ”blivit en av den svenska diktens allra mest bekanta, kanske
rentav den mest kända av alla enstaka versrader på vårt språk”. Kanske är det så fortfarande. Det
främsta syftet med den här artikeln är att undersöka och försöka klarlägga frågan om vilka stenar i
Olshammarstrakten som Heidenstam längtade till när han skrev dikten
Många litteraturvetare och författare har skrivit om stenarna, ofta om den språkliga formen. De har
även försökt reda ut vilka stenar som Heidenstam längtade efter när han var i utlandet. Några ”vet
precis” vilka stenar Heidenstam åsyftade och var stenarna finns i terrängen. Andra tycker att det egentligen saknar betydelse vilka stenar som åsyftas eftersom ”det inte är intressant” att peka ut någon eller
några stenar. De anser att ordet ”stenarna” endast kan anses ha ett symboliskt värde i dikten.
Men inför en vandring i Heidenstams fotspår i trakten av Olshammar är frågan ”om stenarna finns i
sinnevärlden” i högsta grad aktuell. Det kan vara svårt att under en vandring avstå från att visa aktuella
stenar eller prata om platserna där stenarna har legat under Heidenstams tid. För var det en eller var
det flera stenar som Heidenstam skrev om? I dikten skrev han i pluralform, ”stenarna”. Finns stenarna
kvar? Kan man se dom? Kanske kunna fotografera dom?
Uppgifterna varierar beträffande stenarna. På internet kan man bland annat hitta följande information:
”Nu, vid besök på Heidenstams Övralid, berättade den kunniga guiden att ”stenarna” var en särskild
sten nära gården Olshammar, där Heidenstam växte upp. Där förvarade han sina dockor som han i
hemlighet lekte med upp i femtonårsåldern. Om detta har Heidenstam skrivit i sina minnen men först
för ett par år sedan fann man dockorna på Övralids vind inlindade i tidningspapper. Dockorna är ett
antal några centimeter höga porslinsfigurer, som nu visas på Övralid bland andra inventarier i Heidenstams välbevarade hem”.
Klicka på följande länk när du besöker vår hemsida och vill läsa mer kring ovanstående text:
http://inger.mittnu.se/blandat/veckans-fundering-att-tolka-och-omtolka/
Jag har läst någonstans att Fredrik Böök, en av Heidenstams vänner, ansåg att Heidenstam nog avsåg
flera olika stenar i hembygden i sin dikt. Om Heidenstam inte tänkte på någon särskild sten, vilka stenar
kan då vara aktuella? Som Olshammarsbo under barn- och ungdomsåren och som en återkommande
hemvändare har jag, föga överraskande, en egen uppfattning om vilka stenar som kan komma ifråga,
särskilt som jag har personlig kännedom om alla stenarna som presenteras i den här artikeln. Andra
lokalt utpekade stenar finns faktiskt inte. Så här vill jag berätta om ”Heidenstams stenar”:
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Heidenstams familj bodde i flygelbyggnaden på Olshammars herrgård. Gårdsplanen, brukskyrkan, tillhörande byggnader och ”markerna”, allt ingick i Heidenstams dagliga lekområde under hans barndom.
I artikeln presenteras de stenar som utgör en del av Olshammars historia och som därför kan vara
någon eller några av de stenar som Heidenstam tänkte på när han skrev dikten.
Stenarnas läge kan indelas så här:
❖
❖
❖
❖

Tre stenar vid herrgården/kyrkan i Olshammar
Tre stenar i Bocksmon
Stenarna vid Karstorp
Gränsstenen/minnesstenen från Igelbäcken som under Heidenstams tid användes som plansten i trädgården vid Aspa herrgård.

Stenarna vid herrgården/kyrkan i Olshammar
Framför flygelbyggnaden fanns två stenar som Heidenstam har skrivit om i boken När kastanjerna
blommade. En tredje sten finns inne i kyrkan, även den stenen är omskriven av Heidenstam.
Den första stenen som här nämns låg och ligger fortfarande kvar intill kyrkan. Det är en vanlig gråsten
som har central betydelse i Olshammars historia och gårdsmiljö. Stenen är känd från den Heliga Birgittas tid och kallas Birgittastenen. Enligt traditionen använde Birgitta stenen för att ”stiga till häst”. Dess
historia sträcker sig tillbaka till medeltiden. Heidenstam har i sin bok Heliga Birgittas pilgrimsfärd berättat om Heliga Birgittas anknytning till Olshammar. Hon skänkte Olshammar till Vadstena kloster.
Den andra stenen är från 1600-talet. Gustav II Adolf tilldelade då bröderna Erik och Arvid Hand den
medeltida gården Olshammar varefter Olshammar ”byggdes till säteri”. Olshammar hade före Gustav
Vasas tid tillhört Vadstena kloster men ägdes efter Västerås´ recess av kronan. Bröderna Hand var båda
framgångsrika fältöverstar i Gustav II Adolfs armé under trettioåriga kriget. Arvid dog av pest i Riga
1621 alternativt 1622. Erik förde befälet över den tredje brigaden (röda brigaden) i slaget vid Leipzig
år 1631 och var bland annat chef för Västgöta fotfolk. Bröderna Hands spännande och våldsamma
historia berättades nog i herrgården och bör ha varit väl känd av Heidenstam och hans familj.
Från 1600-talet finns fortfarande i Olshammar en solvisare, en kalkstensplatta daterad år 1641 med
det Handska namnchiffret inhugget. Solvisaren var placerad på en stenstolpe framför Birgittastugan
intill kyrkan. Den var placerad nära Birgittastenen och syns på en vacker akvarell som på 1780-talet har
målats av konstnären Elias Martin.
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Del av akvarell från 1788 av Elias Martin som på uppdrag av bruksägaren Joakim Wahrendorff ritade av bruksmiljöer i Algrena, Aspa och Olshammar. Intill kyrkan i Olshammar syns solvisaren i mitten på bilden monterad
på sin stenpelare. Akvarellen är den enda bild som jag har sett på solvisaren ”på plats”. Den fanns förmodligen på
platsen från 1640-talet ända fram till mitten av 1920-talet då Munksjö AB som ny ägare av Aspa bruk iordningsställde ett kontor i huset bakom solvisaren. Mellan solvisaren och kyrkan är platsen för Birgittastenen, men den
syns inte på tavlan eftersom de båda rödmålade båthusen skymmer.

Solvisaren förvarades under många år på 1900-talet i sakristian i kyrkan men numera förvaras den på
en annan plats.
En tredje sten av särskilt intresse finns inne i kyrkan, se sidan 2 högra bilden. I en fyrkantig tegelplatta
på golvet har Heidenstam gjort inristningar tillsammans med sin ”tant Lott”. Tant Lott dog redan år
1866 varför Heidenstam kan ha varit i fem-sexårsåldern när han ristade mönstret i stenen som han och
tant Lott ansåg utgöra ”världens medelpunkt”. Stenen finns kvar i tegelstensgolvet intill altarringen i
kyrkan, se vidare i boken När kastanjerna blommade. Kyrkan blev riksdagshuset där Heidenstam lekte
kung med sina dockor
Stenarna vid herrgården/kyrkan har således alla beskrivits av Heidenstam i boken När kastanjerna
blommade Minnen från Olshammar. Boken har central betydelse när vi vill ta reda på hur Heidenstam
såg på olika miljöer och förhållanden i Olshammar. Det är intressant att han i minnesboken skriver så
pass mycket som han gör om de stenar som han mindes från sin barndom. Men boken När kastanjerna
blommade ger oss inte full klarhet i vilka stenar han åsyftade i sin dikt. Stenarna vid herrgården/kyrkan
var betydelsefulla minnen som har beskrivits av Heidenstam. Ändå måste undersökas vilka andra stenar och vilka andra källor som finns kring de omtalade stenarna. Kanske går det att få ökad klarhet.
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Stenarna i Bocksmon

Bocksmostenarna
A ”Den norra”
B ”Den mellersta”

A
B

C ”Den södra”

C

(Skogsförvaltaren
Hj Ljunggrens karta 1921 över trakten
intill Olshammars herrgård och kyrka)

Tre ganska stora Bocksmostenar av gråsten kan vara några av de stenar som Heidenstam mindes och
längtade efter. Det är tre stenar som jag minns väl från min ungdom. Två av stenarna var vanliga samlingsplatser för barn och ungdom i Olshammar. Den tredje stenen besöktes främst för att klättra på.
Dessvärre finns ingen av dessa tre stenar kvar på sina ursprungliga platser. De har sprängts bort vid
väg- och bostadsbyggen. Men, ett par av dessa Bocksmostenar finns glädjande nog dokumenterade på
bild i den litteratur som tar upp frågor om diktens stenar.
Från Olshammars herrgård fanns planterad en klibbalallé längs vägen över Bocksmon. Den hade planterats av Heidenstams morfar när han flyttat in i herrgården i början 1820-talet. Rutger Sernander,
professor vid Uppsala universitet och en av dem som bildade Svenska Naturskyddsföreningen (numera
Naturskyddsföreningen), ansåg att Olshammars allé med alar var Närkes vackraste. De sista delarna av
allén sågades dessvärre ner i början av 1950-talet. Vid alléns högsta del fanns en grind, och en körbar
men dålig väg ledde från allén upp mot Olshammars närmaste gårdar och torp i Tiveden. Intill grinden
låg en stor sten invid vägen. Om jag ska peka ut en enda sten i Olshammar som mest aktuell, som en
av stenarna i Heidenstams dikt, så är det stenen vid grinden i Bocksmon. Både alallé, grind och sten är
nu borta. I artikeln kallas stenen för ”den norra” Bocksmostenen.
Under 1800-talet passerade barn från Olshammar platsen med ”den norra” Bocksmostenen på väg till
Aspa bruks skola i Aspa och senare till socknens skola vid Rosendal, någon kilometer norr om Olshammar.
”Den norra” Bocksmostenen låg i en vägtrekant med vägar som anlagts runt stenen. Intill stenen fanns
i min ungdom en träställning med brevlådor. Platsen med stenen var en mötesplats och kallades vanligen för ”postlådorna i Bocksmon”. Vid den tiden visste alla Olshammarsbor vilken plats som då avsågs. ”Vi ses uppe vid postlådorna” sa man när man skulle cykla till skolan eller badet vid Rosendal eller
till fotbollsplanen i Aspa. På ena sidan av den stora då mossiga stenen växte stensöta, dåtidens godis.
Det är faktiskt lite nostalgiskt att nu tänka tillbaka på platsen och stenen och den tid som tillbringades
där för lek och väntan på kamrater som kom på cykel från Olshammar och från hus och gårdar i Tiveden
väster om Olshammar.
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”Den norra” Bocksmostenen

En dag satt ett par skolkamrater och jag på stenen och smakade på stensöta. Vi hade slutat skolan för
dagen. Jag hade en ny cykel som jag fått när jag gick i andra klass i småskolan, alltså under åren 1953–
1954. En gammal Olshammarsbo var ute på en promenad, i kostym, slips, ljus skjorta och hatt. Han
stannade vid stenen, pekade på stenen med sin käpp och sa: ”Ni sitter på stenen som Heidenstam har
skrivit om”. Jag har kommit ihåg vad mannen sade sedan dess och just den stenen var länge mitt förstaval som Heidenstams sten. Och det är många som har den uppfattningen.
I boken Heidenstams landskap, 1959, finns i kapitlet Kring Olshammar en bild på ”den norra” Bocksmostenen eller, mer rätt, stenarna, för en lite mindre sten låg kloss an. I boken finns i stort samma text
som på sidan 24 i Kate Bangs bok Övralid, utgiven 1946: ”Vid vägen närmare Olshammar och i Bocksmon, skogen strax intill gården, ligger några väldiga stenar, som Heidenstam älskade, därför att han
som pojke hade lekt att han under dem hade sina kungagravar – i dem vilade nämligen hans små
dockor. Det var dessa stenar han tänkt på, då han i den lilla staden Bühler i Schweiz diktade de berömda
raderna: Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt”.
I boken finns också en bild på ”den norra” Bocksmostenen, se vidare det avslutande avsnittet i artikeln.
”Den norra” Bocksmostenen är särskilt intressant eftersom den stenen stämmer bra överens med den
sten som Heidenstam skriver om i boken När kastanjerna blommade i avsnittet om den skräckinjagande ”mördaren” Uv.
I det förhållandevis långa avsnittet om Uv sitter Heidenstam på en sten och iakttar Uvs vandring längs
vägen genom Olshammars marker. Bocksmon var då inte bebyggd som nu är fallet. Uv var inte ett
påhittat namn av Heidenstam. Han kallades vanligen för ”Uven” och hette Jan Petter Uv (1810–1877).
Uven hade i ett förvirrat tillstånd erkänt att han begått ett rånmord 1844 på Skallebolets marker i
Undenäs socken. Han hade berättat för en kyrkvaktmästare att han hade slagit en förrymd straffånge
från Karlsborgs fästning i huvudet och sedan skurit halsen av honom. Vid rättegången nekade Uven.
Han sa att han hittat på allt om mordet i ett sjukt tillstånd utan att tänka på följderna. Uven frikändes.
I en husförhörslängd står antecknat ”Har varit tilltalad för mord utan att kunna fällas”. Uvens
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skräckinjagande yttre och hans tragiska historia berörde Heidenstam påtagligt, läs sidorna 140–145 i
När kastanjerna blommade. Stenens höjd över marken gav dock Heidenstam ”något av den halva
trygghet” som han skulle ha känt om det hade varit en tjur nedanför stenen enligt vad han skriver i
boken. I Bocksmon gick tjurar i hagarna under Heidenstams tid i Olshammar.

”Den mellersta” Bocksmostenen.
(I boken Övralid lyder bildtexten: ”Tivedssten på vägen till Boksmon (sic)”
Kate Bang skriver i boken Övralid, utgiven 1946, på sidan 24: ”Vid vägen närmare Olshammar och i
Bocksmon, skogen strax intill gården, ligger några väldiga stenar, som H. älskade, därför att han som
pojke hade lekt att han under dem hade sina ”kungagravar” – i dem vilade nämligen hans små dockor.
Det var dessa stenar han tänkt på, då han, i den lilla staden Bühler i Schweiz, diktade de berömda
raderna: Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt. Vid många andra stenar hade han
sprungit och haft roligt, sade han, men det var Bocksmons stora block som under landsflyktens år blev
symbolen för Olshammar, för barndomsrikets förlorade drömvärld”.
Texten i boken Övralid överensstämmer i stort med texten i boken Heidenstams landskap men den
sista meningen ovan om ”andra stenar” ingår inte i boken Heidenstams landskap.
Nästa aktuella sten låg längs den del av herrgårdsallén som utgjorde den norra tillfartsvägen från landsvägen över Olshammars marker och som ledde fram till Olshammars herrgård. Här kallas den för ”den
mellersta” Bocksmostenen. I boken Övralid finns på sidan 113 en bild på den stenen.
Som jag minns var det svårt att klättra upp på den stenen och det var alltid en utmaning att utan hjälp
av kamrater komma upp på den. I boken Övralid, sidan 113, finns en bild på ”den mellersta Bocksmostenen”. Kate Bang har sannolikt tillhandahållit bilderna på stenarna som finns i böckerna Heidenstams landskap respektive Övralid. Möjligen har Kate Bang pekat ut de båda stenarna för en fotograf.
Vid tiden för de båda böckernas utgivande fanns dessa stenar fortfarande kvar på sina platser intill
herrgårdsallén. ”Den mellersta” Bocksmostenen har senare i tiden sprängts och körts bort som fyllnadsmaterial. Den stenen låg närmare Olshammars herrgård. Som gravkammare för Heidenstams
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dockor var den säkert bättre belägen och säkrare än ”den norra” Bocksmostenen. Dessutom fanns ett
utrymme under stenen som med lite fantasi kan passa som en gravkammare för dockor.
En tredje sten i Bocksmon, ”den södra” Bocksmostenen, låg alldeles intill korsningen mellan landsvägen och den södra tillfartsvägen till Olshammars herrgård. Idag finns ett hyreshus på platsen. Gråstenen låg nära vägen i en vacker klassisk svensk hage. Den var en av de stenar som utgjorde samlingsplats
för barn och ungdom när Olshammars samhälle etablerades från 1930-talet. Heidenstam passerade
intill den stenen vid sina vandringar söderut från bostaden i flygelbyggnaden på Olshammars herrgård.
Stenen kan emellertid bedömas vara den minst aktuella av Bocksmostenarna men bör ändå nämnas
för sitt centrala läge inom en del av ”markerna” som utgjordes av Olshammars åkrar, hagar och ängar.

Karstorpstenarna
Karstorpsstenarna är gråstenar som ligger på ett berg vid gården Karstorp som ligger ca fem km norr
om Olshammar. Karstorp var under 1800-talet ett torp under Aspa bruk.
I sin bok Stenarna där barn jag lekt, utgiven 1942, skriver Erik Hjalmar Linder om stenarna vid Karstorp:
”Det var dessa undangömda, skrovliga granitkolosser, som på sig fick samla hela strömmen av bändig
längtan och en nästan smärtsam hyllning av en landsflyktens son”.
Två personer är namngivna källor i Linders bok beträffande stenarna vid Karstorp. Det är tidningsredaktören, författaren och lokalhistorikern Joel Haugard, Askersund, och sågverksarbetaren och kyrkvaktmästaren Axel Norrman som båda pekat ut stenarna vid Karstorp för Linder. Haugard uppgav för
Linder att han själv inte hade besökt platsen för stenarna.
Den som först har omnämnt Karstorps stenar är Haugard. I sin bok Om Vättern och norra Vättersbygden Supplement Några turistleder utgiven 1929 skriver Haugard att han vid ett tillfälle hade besökt
Heidenstam på Övralid. Heidenstam hade då berättat för Haugard ”att det är de stora stenarna (flyttblocken), som ligga på vägen mellan Karlstorp och Olshammar, han syftar på i orden: jag längtar marken, jag längtar stenarna - - -”. (Anm. Felstavning av Karstorp i Haugards bok. Något Karlstorp finns inte
i trakten). Haugard tillhörde kretsen av bekanta till Heidenstam men var dock sannolikt inte någon av
Heidenstams nära vänner. Haugards besök på Övralid och hans samtal med Heidenstam kan ha ägt
rum någon gång under tiden från hösten 1925 och fram till år 1929.
År 1888 byggde Aspa bruk en ny ångsåg strax intill kyrkan i Olshammar. Heidenstam som nu mot hyra
under sommartid bodde i huvudbyggnaden var i uppbrott från både Olshammar och hustrun Emilia.
En fejd med en styrelseledamot i Aspa bruk om hyresnivån för bostaden gjorde inte Heidenstam mer
positiv till sin släkt som vid den här tiden styrde bruket. Under hösten 1893 flyttade makarna definitivt
ut ur herrgården och delar av deras möbler och lösöre såldes därefter på auktion. Avvecklingen av
Heidenstams praktiska anknytning till Olshammar hade därmed påbörjats. Det arbetet utfördes inledningsvis av Emilia.
I slutet av 1890-talet uppstod ett behov av bostäder för sågverksarbetarna i Olshammar. Omkring 1898
byggdes därför huvudbyggnaden på Olshammars herrgård om till arbetarbostäder. Den andra av Linders källor är sågverksarbetaren och kyrkvaktmästaren Axel Norrman som bodde i den före detta herrgården mellan åren 1927–1947 dvs. innan den i början av 1950-talet åter byggdes om, nu till samlingslokaler och namnändrades till Olshammarsgården.
När Linder besökte Norrman i Olshammar för att få ökad klarhet om stenarna berättade Norrman att
han och Heidenstam ”visserligen ofta sprang till fots till Karstorp, men att resan inte sällan gjordes i
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Heidenstams segelbåt”. Norrman berättade också för Linder hur de hade lekt vid stenarna i Karstorp
och tillsammans försökt att få dem i rullning.
Norrmans uppgifter om upprepade besök vid Karstorpsstenarna tillsammans med Heidenstam är svåra
att bedöma. Det är otvetydigt så att Norrmans uppgifter ligger till grund för många skribenters uppfattning om platsen för stenarna. Men, hade alla besöken ägt rum i verkligheten, i den omfattning som
Norrman uppgav till både Linder och besökande reportrar, eller ville han enbart väcka möjlig och större
uppmärksamhet med att uppge att de gjort många besök tillsammans? Att han var en av Heidenstams
lekkamrater? Tveksamt. Det dock rimligt att anta att Norrman som ung pojke vid något enstaka besök
fick följa med Heidenstam till Karstorp och stenarna.

Axel Edvard Norrman föddes den 27 maj 1865
i Edö som ligger söder om Askersund och öster
om Stjärnsunds slott. Han bodde på olika platser i sydöstra Närke i slutet av 1800-talet. Först
1895 flyttar han till torpet Bergörn söder om
Olshammar. 1901 finns uppgifter om att han
fått anställning som virkessorterare vid Olshammars ångsåg. Åren 1927–1939 uppges han
vara anställd som kyrkvaktmästare och sågverksarbetare. Norrman avled i Olshammar den
29 december 1947.
Norrmans mor Johanna Wall arbetade i hushållet på Aspa herrgård. I barndomen uppges
Norrman ofta ha varit sjuk. I 10-årsåldern drabbades han av hjärnhinneinflammation. Därefter
var han frisk och kry. Heidenstams och Norrmans eventuella utflykter kan ha skett både före
och efter den allvarliga sjukdomen. Det finns
dokumenterat att Heidenstam gärna lekte med
eller var tillsammans med yngre personer i sin
ungdom. Heidenstam var under 1870-talet mellan 11–21 år. Norrman var sex år yngre än Heidenstam.
Min far, som kände Norrman, sa att han inte
trodde Normann hade rätt om stenarna. Först
under senare tid har jag fått en rimlig förklaring
till varför, men det är en annan historia. Oavsett hur Norrman bör betraktas som källa upplevdes han som en frejdig och rolig berättare av
många, många besökare i Olshammars kyrka
och herrgård.
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En av stenarna vid Karstorp
Karstorpsstenarna pekas tydligt ut av Haugard i hans bok. Han uppger sig ha fått uppgiften muntligt av
Heidenstam vilket, som tidigare har nämnts, kan ha skett mellan hösten 1925 och 1929. Norrman pekar
ut stenarna i Karstorp för Linder omkring år 1940 innan Linders bok kom ut 1942. Liknande uttalanden
från Norrman finns i andra sammanhang. Norrman är en av de källor som tydligt pekar ut Karstorpsstenarna, se vidare det avslutande kapitlet i artikeln.
I boken Heidenstams landskap finns ett resonemang om Karstorpsstenarna. Författaren skriver att sannolikheten för att Heidenstam gömde sina dockor under Karstorpsstenarna måste betraktas som liten
med hänsyn till avståndet mellan Heidenstams boende i Olshammar och Karstorpsstenarna. Det fanns
lämpligare stenar på närmare håll.

Gränsstenen/minnesstenen från Igelbäcken
Karl XIV Johan följde med stort intresse byggandet av Karlsborgs fästning på 1820-talet. Vid ett av sina
besök i Karlsborg hade kungen planerat att åka vägen över Igelbäcken-Olshammar-Aspa och vidare
mot Askersund. ”Ortens Bruksägare och Allmoge” hade med anledning av kungens planerade resa över
brukets marker tillverkat en två meter hög och 1,4 meter bred sten med en imponerande inskription
riktad direkt till kungen. Gränsstenen/minnesstenen skulle resas inom brukets ägor vid Igelbäcken, vid
landskapsgränsen mellan Närke och Västergötland.
Gränsstenen/minnesstenen flyttades ganska snart efter uppsättandet från Igelbäcken till Aspa herrgård och lades som plansten nedanför den magnifika trappan som leder ner från gårdsplanen till trädgården. Där låg stenen under resten av 1800-talet dvs. under alla Heidenstams sommarvistelser i Olshammar. Stenens historia kan berättas på följande sätt som framgår av bildtexten:
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Text på stenen (här anpassad): ”Vid tiden för Sveriges och
Norges förening 1815 anlades av Aspa bruksägare och Allmoge vägen mellan Aspa, Nerike och Undenäs i Västergötland 3 1/2 mil lång över förut oframkomliga trakter. Sveriges
och Norges Konung och Försvarare Carl XIV Johan befor
under vidsträckta resor genom sitt rike den 20 juli 1821 för
första gången denna väg, om vars indelning till allmänt underhåll nödigt förordnande samma år meddelats. Till minne
av vägens anläggning samt en vördad och älskad konungs
även till denna bergsbygd sträckta nådiga uppmärksamhet
restes gränsstenen på detta Svea och Göta urgamla landamäre år 1822”.
Haugard har skrivit om stenen: ”Dagen för kungens färd genom Tiveden var bestämd. Allmogen var uppbådad för att
skjuta på de tunga vagnarna med det franska köket uppför
Humlegårdsliden och andra stora backar. Middag skulle intas i orangerierna vid Aspa. Där stod alla damerna högtidsklädda och övade hovnigningar. Men – för att citera Heidenstam – ”istället för konungens vilt galopperande spann närmade sig i väntandets stund en stafett, som meddelade, att
majestätet av praktiska skäl valt en annan väg och behagat
dinera vid Åboholm”. Det uppges att kungen, som ju var en
försiktig general, i förväg sänt en ordonnans att undersöka
vägens beskaffning och att dennas vagn stjälpt i någon av de
många tivedsbackarna, Men där stod, brukade Heidenstam
poängtera, alla damerna bland blommorna i orangerierna
och neg och neg - - - ”.

I boken Du lyckliga tid från 1943 skriver Vivi Horn om sällskapslivet på Aspa herrgård ”i vars stora park
och trädgård man sprang ”sista paret ut”, så att det knakade i buskarna”. (Vivi Horn, född Ankarcrona,
(1877–1971) är känd för ett kultur- och personhistoriskt författarskap, främst med utgångspunkt från
olika släktdokument).
Bruksdisponenten Albert af Robson, Heidenstams morbror, tyckte avgjort om att samla ungdomar omkring sig. Naturligtvis gällde det främst sina egna barn, Heidenstams kusiner, men även ”den unge sonen på Olshammar Verner von Heidenstam, som dock var betydligt yngre än övriga. Likväl spårades
redan tidigt hos honom något ovanligt och olikt andra barn. Han hade ofta fantastiska och oväntade
infall. Ett av hans infall var att spela teater. På Aspa fanns liksom på de flesta herrgårdar vid denna tid
kläder för utklädning, det vill säga sådana som ungdomen fick roa sig med. Den unge Verner ville helst
vara kung med krona och spira” skriver Vivi Horn. Hennes mor var med i trädgården.
Stentrappan och gräns/minnesstenen från Igelbäcken var delar av den miljö som Heidenstam ”uppträdde i” åren innan han gjorde sina långa resor utomlands. Numera finns stenen uppsatt i Askersunds
hembygdspark.

Sammanfattningsvis
Efter avslutad presentation av möjliga stenar i Olshammarstrakten kan bedömas att det främst är tre
stenar vid herrgården/kyrkan, två stenar i Bocksmon samt stenarna vid Karstorp som bör lyftas fram
som mest aktuella som de stenar som åsyftades av Heidenstam i hans dikt.
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I likhet med Fredrik Böök anser jag att mycket talar för att det är flera stenar som Heidenstam tänker
på när han skriver sin dikt. Grund för ett sådant ställningstagande finns då Heidenstam personligen har
lämnat olika uppgifter om stenarna.
Heidenstam har angett stenar på två platser och muntligen angett att dessa var de stenar han tänkte
på när han skrev ”de fem raderna”:
o
o

Karstorpsstenarna: Heidenstam till Joel Haugard någon gång under åren 1925 – 1929.
Stenarna i Bocksmon: Heidenstam till Kate Bang någon gång efter 1925.

Axel Norrman har vid flera tillfällen pekat ut Karstorpsstenarna bland annat till
o
o

Joel Haugard före år 1929.
Erik Hjalmar Linder senast under 1942.

Erik Hjalmar Linder hade inte tillgång till Kate Bangs uppgifter i boken Övralid, som utgavs 1946, när
han 1942 publicerade sin bok och lyfte fram Karstorpsstenarna. Joel Haugards och Axel Norrmans uppgifter om Karstorpsstenarna måste bedömas och beaktas men deras uppgifter kan inte sättas före vad
Kate Bangs har skrivit.
Kate Bang skrev förordet i boken Heidenstams landskap som gavs ut på uppdrag av Stiftelsen Övralid.
I kapitlet Kring Olshammar kan uppmärksammas att bilden på en Bocksmosten i den boken inte är
samma sten som ingår på bilden i hennes bok Övralid.
Det framgår inte tydligt av Kate Bang uppgifter att det faktiskt fanns två stenar i Bocksmon, på olika
platser, se bilderna ovan, vilka troligast är de stenar som kan anses vara ”Heidenstams stenar”.
Kate Bangs uppgifter i övrigt är både relevanta och trovärdiga och styrks av att ”den norra” Bocksmostenen och ”den mellersta” Bocksmostenen passade in vad avser läge samt beträffande bilderna
på stenarna. ”Den norra” Bocksmostenen har dessutom pekats ut av en gammal Olshammarsbo. ”Den
mellersta” Bocksmostenens läge och utseende minns jag själv.
Min slutsats blir: Heidenstam kan särskilt ha haft ”den norra” Bocksmostenen och ”den mellersta”
Bocksmostenen i åtanke när han skrev sin dikt. Kate Bang skriver att vid ”många andra stenar hade han
sprungit och haft roligt” vilken text kan anses omfatta de övriga stenarna som nämns här i artikeln.
Vid en fortsatt litterär ”jakt efter stenarna där barn jag lekt” och Heidenstams dockor bör ni bland
annat ha följande böcker till hands:
Bang, Kate: Övralid, 1946
Gedin, Per I: Verner von Heidenstam Ett Liv, 2006
Haugard, Joel: Vättern och norra Vättersbygden Supplement Några turistleder, 1929
Heidenstam, Verner von: När kastanjerna blommade, 1941
Jonsson, Ullabritt & Thor, Clas: Tiveden i ljuset från norra Vättern, 2000
Linder, Erik Hjalmar: Stenarna där barn jag lekt, 1942
Stiftelsen Övralid: Heidenstams landskap, 1959

