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Labyrint och ryttarlek 

Av John Kraft 

Kraft, J. 1977. Labyrint och ryttarlek. (Labyrinth and horse-garae.) Forn
vännen 72. Stockholm. 

The author has collected information about 280 stone labyrinths in Sweden 
and discusses the age and use of these monuments. Most of them are situated 
along the coasts and have obviously been used by fishermen for magic, 
probably to control the weather or increase the catch. The rapid land-elevation 
in northern Sweden gives evidence that the majority of these labyrinths cannot 
be older than the last millenium. 

A small group of other labyrinths — most of them in the south — are 
situated very close to prehistoric graves, a pattern that could not possibly be 
accidental and which gives reason to believe that the labyrinths are also of 
prehistoric origin. Many of these are found far enough from the coast to 
exclude any theory that they might have been used by fishermen. 

John Kraft, S:t Johannesgatan 30 E, S-752 21 Uppsala, Sweden. 

Inledning 

De äldsta kända labyrintbilderna härrör från 
Grekland och Italien. På en lertavla från 
Pylos på Peloponnesos finns text av typen 
linear B samt på baksidan en labyrintfigur. 
Den har daterats till omkr. 1200 f. Kr. Vid 
Tragliatella inte långt från Rom har man 
funnit en vas dekorerad med bl. a. en laby
rintbild. Fyndet har daterats till 600-talet 
f. Kr. Från Akropolis finns en tegelpanna 
med en labyrintbild som hänförts till 300-talet 
f. Kr. Och på talrika mynt från Kreta åter
finns labyrintmotivet under århundradena 
närmast f. Kr. 

Senare under antiken och medeltiden upp
träder samma motiv i otaliga variationer, 
bl. a. som mosaikbilder och ofta med tydlig 
koppling till sagan om Teseus och Mino-
taurus. I speciellt franska och italienska kyr
kor från medeltiden är labyrintmotivet van
ligt. 

Stora labyrinter lagda av sten eller torv 
ute i naturen, s. k. "fältlabyrinter" finns inte 
säkert belagda i Sydeuropa. De uppträder 
däremot på de brittiska öarna, i Tyskland, 
östersjöområdet och uppe längs kusten mot 
Norra Ishavet. I Norge finns en del labyrinter 

främst kring Oslofjorden och uppe i norr. 
På Island förekommer några på den nord
västliga delen av ön. I Danmark finns inga 
som bevarats till vår tid, medan det i stället 
är gott om labyrinter i Sverige och Finland, 
där de vanligen uppträder längs kusterna. I 
Estland skall finnas labyrinter på öarna i 
nordväst (Eesti Entsiiklopedia V I I I , s. 298). 
Längs Sovjetunionens kust vid Norra Ishavet 
finns talrika förekomster från norska gränsen 
till Solovdskijöarna. 

Exempel på labyrintbilder som ristats in i 
sten ute i naturen förekommer från Irland 
och Cornwall samt i Stockholms skärgård. 
Hällristningar där tydliga labyrintbilder upp
träder tillsammans med andra förhistoriska 
motiv har registrerats i Pontevedra i nord
västra Spanien samt i Val Camonica i Nord-
italien. 

Materialet 

Intresset för labyrinternas svårlösta gåtor har 
avkastat en omfattande litteratur. Tyvärr har 
bristen på tillförlitliga fakta -—- och mate
rialets mångtydighet •—• lämnat mycket ut
rymme åt spekulativa idéer, ofta framkastade 
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Fig. 1. Labyrintförekoms
ter i Sverige. Kartan upp
rättad av förf. på grund
val av uppgifter i Riks
antikvarieämbetets fornläm
ningsregistcr samt egna 
iakttagelser. — Labyrinths 
in Sweden. 

"ÄT 
Teckenförklaring / legend 

Enstaka labyrint / single labyrinth 
Mer än en labyrint / complex of labyrinths 
Bergristning med labyrintmotiv / rock-carving 
with labyrinth motive 

Labyrintavbildning på eller i kyrka/representa
tion of labyrinth on or within a church 
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utan att så stor möda lagts ned på att doku
mentera ett brett underlag för teorierna. 
Ändå har det hela tiden funnits gott om obe
arbetat — eller av andra skäl föga uppmärk
sammat —• material. Det gäller framför allt 
Sverige och Finland där det länge funnits till
gängliga uppgifter om hundratals labyrint
förekomster, men där man in i sen tid saknat 
publicerade översikter som belyser materialets 
totala omfattning och karaktär. 

Huvudsyftet med mina labyrintstudier har 
varit att efter förmåga söka rätta till dessa 
underlåtenhetssynder och ge en samlad över
blick av det svenska materialet som fram
över kan medge teoribyggande på fastare 
grund. Jag avser också att så småningom pre
sentera resultatet av mitt uppgiftssamlande i 
en mer detaljrik "uppslagsbok" över de 
svenska labyrintförekomsterna. 

I såväl inhemsk som utländsk litteratur har 
uppskattningarna av antalet labyrinter i Sve
rige hittills varit på tok för låga. Det är med 
stigande förvåning jag själv sett materialet 
växa under arbetets gång. Det visar sig att 
Sverige av allt att döma har flera bevarade 
lämningar av detta slag än något annat land. 

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsre
gistcr till den ekonomiska kartan har jag 
funnit uppgifter om sammanlagt 199 laby
rinter som kunnat iakttas i samband med de 
inventeringar som genomförts sedan slutet av 
30-talet. Genom studier av litteratur, inven
teringsmaterial, handskrivna manuskript och 
andra arkivhandlingar har jag kunnat utöka 
listan över kända labyrinter med 80 stycken, 
vilka alltså finns omnämnda i något samman
hang, men som sedan dess kan ha försvunnit 
eller av andra skäl ej kunnat lokaliseras vid 
inventeringarna. Ungefär hälften av dessa 
kan betraktas som någorlunda säkert be
lagda, medan upgifterna om återstoden 
är behäftade med viss osäkerhet. 

Totalt ger detta en summa av omkring 280 
labyrinter (fig. 1). Och många uppgifter 
återstår säkert att gräva fram. Speciellt längs 
Norrlandskusten kan man räkna med att mer 
noggrant inventeringsarbete skulle ge nya re
sultat. Åtminstone 13 av de nämnda labyrin
terna utgör emellertid sena kopior lagda i 
uppenbart pedagogiskt syfte av skollärare 

eller andra kulturhistoriskt intresserade perso
ner. Många andra labyrinter är bevisligen 
av mycket sent datum men kan ändå med 
hänsyn till omständigheterna vara utlöpare 
av en gammal, lokalt förankrad tradition, och 
de bör därför inte på förhand utmönstras som 
ointressanta ur vetenskaplig synpunkt. 

Förutom dessa fältlabyrinter tillkommer 
fyra relativt sentida labyrintfigurer som ris
tats in i berghällar på öar i Stockholms norra 
skärgård. Bilder av labyrinter förekommer 
också i fyra svenska medeltidskyrkor, samt i 
ett fall på en kyrkklocka. Även på ett mangel-
bräde från Roslagen tillverkat 1720, samt på 
en brödstämpel från Småland finns labyrint
figurer. På några medaljer präglade under 
drottning Kristinas tid uppträder också laby
rintmotivet. 

Or tnamn kan ge värdefulla upplysningar 
om numera försvunna labyrinter. Utan att 
ha förmått tränga på djupet av detta bitvis 
ganska arbetskrävande material kan jag peka 
på ett sextiotal platser som det finns anled
ning misstänka fått namn av labyrinter. Den 
största och sannolikt även osäkraste gruppen 
består av drygt 40 ortnamn med "Trelle
borg" som stomme. Två "Jungfrudanser" 
finns noterade, och åtminstone åt ta före
komster av namnet "Trojeborg" kan doku
menteras. Väsentligt fler namn torde återstå 
att lokalisera. 

Lokaliseringsmönster och levande tradition 
Det är mycket svårt att datera labyrinterna 
som på många håll varit ett inslag i levande 
tradition in i sen tid. Från ett flertal håll i 
Norden berättas at t det under 1800- och 
1900-talen särskilt bland barnen varit ett 
omtyckt nöje att "rita labyrint", vilket som 
regel skett på ett papper men leken har också 
kunnat praktiseras på frostiga fönsterrutor, 
i sanden, på griffeltavlor etc. Det finns också 
omtalat att stora labyrintfigurer ritats upp 
på isen eller i snön för barnens lekar. Jag har 
från Sverige kunnat räkna till ett tjugotal 
berättelser från sen tid om sedvänjan att 
"rita labyrint". De flesta av dem har insam
lats genom Nordiska museets etnologiska un
dersökning. 

Det är uppenbart att tidsfördriv varit det 
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främsta syftet med dessa sentida labyrintlekar. 
Det är också belagt att åtskilliga av de be
varade stenlagda labyrinterna ute i naturen 
använts i sen tid av barn att leka i. Bilden är 
dock allt annat än entydig. Det bevarade 
traditionsmaterialet pekar i många riktningar. 
Bl. a. finns tydliga spår av magi och det finns 
också anledning sätta labyrinterna i samband 
med vissa årstidsfester. 

Labyrinternas belägenhet ger en annan vik
tig utgångspunkt för att belysa deras ålder 
och användning. Av de svenska labyrinterna 
ligger flertalet längs kusterna, ofta på öar 
och skär i yttersta havsbandet, med en tydlig 
anknytning till fiske och seglation. Samtidigt 
finns det emellertid, särskilt i södra Sverige, 
också labyrinter som ligger inne i landet utan 
någon märkbar anknytning till vatten. 

Kustbundna labyrinter i Norrland 
De kustbundna labyrinterna tycks i övervä
gande antalet fall ha tydligt samband med 
fiskarbefolkningens säsongboplatser. Med 
hjälp av traditioner och mer påtagliga bevis 
som landhöjningsbestämningar kan man visa 
att en betydande andel av dessa är av sent 
datum. Särskilt gäller detta det omfattande 
labyrintbeståndet i övre Norrlands kustband 
där många ligger lågt i förhållande till havet 
och ofta i närheten av fiskebodar. 

Av de 156 labyrinter jag kunnat notera i 
Norrland visar en enkel överslagsberäkning 
att närmare 70 ligger på mindre än 200 m 
avstånd från fiskelägen, enstaka fiskebodar, 
eller kända rester efter fiskarbebyggelse. 29 
labyrinter tillkommer om radien vidgas till 
500 m, och ytterligare 16 kan räknas med 

Fig. 2. Labyrint vid Fröjels kyrka på Gotland. Undersökt och delvis återställd 1973 av Riksantikvarie
ämbetets Gotlandsundersökningar. Anläggningen företer stor likhet med den välkända labyrinten norr 
om Visby men är i jämförelse med denna mindre och spegelvänd. Foto: S. Englund. — Labyrinth at 
Fröjel Church, Gotland. 
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om man accepterar ett avstånd på 1 OOO m. 
Knapphändiga lägesuppgifter gör att ett tju
gotal labyrinter faller utanför kalkylen. Åter
står alltså bara ett tjugofemtal som tycks 
sakna kontakt med fiskarbebyggelse. Av dessa 
ligger emellertid 16 på öar i havet och kan 
därför ändå med viss sannolikhet kopplas 
samman med fiske eller seglation. Restposten 
blir därmed obetydlig. 

Sambandet med sentida fiskarbebyggelse 
ger inte bara en fingervisning om labyrinter
nas funktion, det ger också en vink om att 
flertalet av de norrländska labyrinterna är av 
relativt sent datum. En annan metod att 
komma åt dateringen är att ta hjälp av land
höjningen. Tyvärr är det mycket få laby
rinter som blivit exakt höjdbestämda. I det 
stora flertalet fall kan man emellertid få en 
uppfattning om nivåförhållandena genom att 
studera labyrinternas läge på topografiska 
kartan där höjdkurvor finns inprickade på 
var femte meter. En sådan grov uppskatt
ning ger till resultat att drygt 50 labyrinter i 
Norrland ligger lägre än 5-meterskurvan eller 
tangerar densamma. Ett knappt 50-tal åter
finns i närmast högre femmetersintervall, me
dan bara drygt ett dussin kan inrangeras 
mellan 10 och 15 m ö .h . Ett 15-tal laby
rinter ligger högre än 15 m ö.h., och när
mare 30 har inte kunnat höjdbestämmas alls. 

Som synes visar siffrorna att den överväldi
gande delen labyrinter i Norrland ligger lågt 
över havet och därför på grund av den fort
gående landhöjningen knappast kan vara sär
skilt gamla. Bland labyrinterna med tydlig 
anknytning till säsongfisket längs Norrlands
kusten är det svårt att över huvud taget 
finna ledtrådar som pekar tillbaka till för
historisk tid. På ön Stora Fjäderägg i Holm-
öns socken, Västerbotten, har man dock i en 
gravhög gjort fynd av bl. a. små bjällror av 
brons som kunnat dateras till vikingatid eller 
tidig medeltid och alltså ger en uppfattning 
om hur gammal bosättningen kan vara (Ser
ning 1960, s. 150). På ön finns sammanlagt 
fem labyrinter samt dessutom ett antal s. k. 
kompassrosor lagda i sten. Flera samlingar av 
små ringformiga stenvallar med några meters 
diameter utgör lämningar efter en ålderdom
lig typ av bebyggelse. Det har diskuterats hur 

dessa bostadslämningar skall tolkas. Exempel 
på samma slags tomtningar återfinns också 
på den intilliggande ön Lilla Fjäderägg — 
även där i kombination med ett röse, några 
kompassrosor samt en labyrint. 

På åtminstone sju öar — från Snöan i 
norra Ångermanland upp till skärgården 
nära finska gränsen — kan man fastställa ett 
tydligt samband mellan labyrinter och detta 
slags bebyggelselämningar. I ytterligare tre 
fall kan ett samband anas men är svårt att 
styrka. Det mest kända exemplet är kanske 
Storrebben utanför Piteå där Claes Varenius 
och Allan Forsberg kunnat registrera inte 
mindre än 6 labyrinter, 2 rosen, 2 gropar 
samt 27 tomtningar av nämnda slag. Va
renius anser sig kunna urskilja tre nivåer av 
bebyggelse med tillhörande labyrinter på 
Storrebben. Den högst belägna gruppen med 
bl. a. två labyrinter ligger 16—17 m ö.h., 
nästa — också den med två labyrinter — 
finns på 13—14 m ö. h., och den tredje 
gruppen av två tomtningar och en labyrint 
ligger 7—9 m ö. h. Genom jämförelser med 
andra platser med liknande lämningar för
söker Varenius styrka att boplatserna ur
sprungligen varit belägna i omedelbar när
het till vattnet varför den nuvarande höjden 
över havet skulle ge ett användbart mått på 
åldern. En enkel kalkyl baserad på 0,9 m 
landhöjning per 100 år ger därmed en bakre 
gräns för de högst belägna lämningarna vid 
ungefär 500 e. Kr. Den lägst belägna grup
pen förläggs med samma beräkningsteknik 
till tiden 1300—1500 e. Kr. De äldsta laby
rinterna på Storrebben skulle alltså kunna 
vara från förhistorisk tid (Varenius 1964, s. 
49 ff.). 

Labyrinter hos samerna? 
Det är frestande att betrakta de primitiva 
husgrunderna som kronologiska föregångaie 
till den sentida fiskarbebyggelsen med riktiga 
bodar. Tillgängliga fakta medger dock knap
past några enkla generaliseringar. Varenius 
pekar t. ex. på att det vid Holmögadd finns 
en husgrund av detta slag som ligger bara 
2 m ö. h. och därför knappast kan vara äldre 
än 1800-talets början. Han menar vidare att 
stenvallarna i dessa tomtningar inte gärna 
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kan ha burit hus av timmer utan det torde 
snarare ha rört sig om en tält- eller kåta
konstruktion (Varenius 1964, s. 51) . 

Denna teori finner också visst stöd i en 
uppgift från Hörnefors socken, Ångerman
land om att de ca 20 ringformiga vallarna 
på Snöan skulle varit stödvallar för kåtor. 

Det ställer sig därmed naturligt att fråga 
om samerna möjligen kan ha haft något att 
göra med de primitiva bebyggelseresterna och 
de intilliggande labyrinterna? Det finns fak
tiskt några spår från svenskt område, som ty
der på att samerna känt till labyrinterna och 
brukat dem för magi, dock knappast i sam
band med fiske. I en urkund som daterats 
till tiden 1723—32 berättas i något kryptiska 
ordalag om hur lapparna skyddade sig mot 
"wilfrassen" dvs. järven med hjälp av en 
"Labyrinth" (Steckzén 1964, s. 460). 

Genom Nordiska museets etnologiska un
dersökning har registrerats en berättelse från 
Gällivare om att det enligt uppgifter från tre 
gamla lappar skulle ha funnits "liknande 
stensättningar utlagda på platser där offer 
och trolldomskonster brukat förekomma", 
samt att "tron på spådomar inom en labyrint
borg anses ha varit stark för att förflytta 
andras renar långa vägar". Sagesmannen till
lägger också att "labyrintborgen ansågs för
lorat sina verkningar sedan obehöriga erhål
lit kännedom därom" (EU 5436, 1933). 

Bägge uppgifterna tyder på att labyrinter 
kan ha spelat en roll i samernas magi. Fort
farande felas dock en länk till säsongfisket 
ute i havsbandet. Inte ens den handfull in
landslabyrinter som förekommer i Norrbot
ten kan förknippas med samerna. Några av 
dem är belägna vid älvar med rikt fiske och 
åtminstone en av dessa kan säkert samman
kopplas med laxfisket. Det är på Laxholmen 
i Luleälven, Edefors socken, ett gott stycke 
in i landet nordväst om Boden, som resterna 
av en labyrint har registrerats i omedelbar 
närhet av en fiskarbod, sannolikt från 1799, 
och en rökbod från 1702. Laxfisket vid denna 
plats har gamla anor. Genom privilegiebrev 
från drottning Kristina övergick laxfisket i 
Luleå stads ägo redan på 1600-talet. 

Exemplet från Laxholmen utgör ett av de 
tydligaste indicierna på att labyrinter verk

ligen haft att göra med fiskemagi. Däremot 
går det alltså inte att fastställa något sam
band mellan labyrinter och fiskande samer. 
Mest sannolikt är nog att labyrinten vid Lax
holmen anlagts av stadsbor från Luleå — i 
förhoppningen att den skulle ha lika gynn
sam effekt som när samma "fiskarborgare" 
befann sig på säsongfiske ute i skärgården om 
somrarna. 

Det finns talrika vittnesbörd om hur både 
stads- och landsbefolkningen längs Norrlands
kusten om somrarna gav sig ut till de yttersta 
skären för det ekonomiskt synnerligen viktiga 
säsongsfisket. Det är också väl känt att detta 
sommarfiske ingalunda var något exklusivt 
näringsfång för norrlänningarna. Tvär tom 
var det s. k. "gävlefiskare" som ofta angav 
tonen och dominerade kustfisket om somrar
na åtminstone upp till norra Ångermanland. 
Och namnet till trots rörde det sig inte bara 
om fiskare från Gävle utan från hela Mälar
dalen. Strömmingsfisket utgjorde, speciellt 
fram till 1600-talet och Sveriges förvärv av 
Bohuslän med dess givande sillfiske, en omist
lig basnäring i naturahushållet. 

Norrlandskustens labyrinter ligger ofta på 
de öar som besöktes av fiskarbönder och 
fiskarborgare från söder, och enligt min me
ning finns det anledning misstänka att det är 
bland dessa långresenärer man skall söka 
upphovet till många av Norrlands labyrinter. 
Från Nordingrå socken i Ångermanland finns 
också traditioner om att där belägna laby
rinter skulle ha lagts av "gävlefiskare". (EU 
6847, 1934). 

Traditioner från kusten 

Trots att en så stor del av de kustnära laby
rinterna i Norrland kan förmodas ha tillkom
mit under relativt sen tid är det påfallande 
ont om säkert belagda traditioner som ger en 
bild av deras syfte. De brottstycken som finns 
är i regel svåra att verifiera. 

J. A. Udde i Haparanda, som ägnat stor 
energi åt att utforska labyrintbeståndet i 
skärgården nära finska gränsen uppe i norr, 
har meddelat mig att han hört uppgifter om 
att labyrinter i Luleå och mellersta Norrlands 
skärgård skulle ha byggts för att besvärja 
hårda vindar. O m man hade en sjuvarvs 

Fornvännen 72 



Labyrint och ryttarlek 67 

labyrint gick man ut och in i labyrinten sju 
gånger, och om man hade en med elva varv 
gick man genom den ett motsvarande antal 
gånger. Liknande iakttagelser har enligt 
Udde gjorts i Mattila och på holmar i ytter-
skärgården i Nedertorneå socken. Ofta sattes 
barnen ut för att "gå labyrint", ty det var 
ganska besvärligt för äldre personer att traska 
genom labyrinterna då de ofta var byggda på 
rullstensåsar (brev från Udde till förf. hösten 
1976). 

Gunnar Westin berättar at t "enligt en nyss 
erhållen uppgift, finns det levande tradition, 
att labyrinter använts i fiskefrämjande syfte" 
(Westin 1962, s. 78). I en osignerad artikel 
i Örnsköldsviks-Posten den 19 jan. 1945 sägs 
emellertid att "enligt vad som berättas skulle 
dessa labyrinter ha tillkommit, för att blidka 
vädrets makter eller vindarnas — särskilt då 
'nordvestens' — gud". 

Birger Steckzén diskuterar frågan om de 
norrländska labyrinterna kan ha anlagts för 
att främja fiskelyckan eller om de som den 
norske forskaren Knut Odner antytt snarast 
haft att göra med awärjelseriter mot de faror 
som mötte människorna på havet. Steckzén 
synes närmast benägen att hålla med Odner, 
och anför mot teorin om fiskelyckan att ifall 
denna teori vore giltig borde labyrinter fin
nas också på alla de många fiskeplatserna 
längre in i den norrländska skärgården och 
vid älvarna (Steckzén 1964, s. 457—458). 

Det är möjligt att Steckzén hade ändrat 
mening om han fått tillfälle att ta del av 
Kjell Lundholms rapport från 1969 om laby
rinten på Laxholmen i Edefors, långt inne i 
landet. Här är åtminstone uteslutet att laby
rinten skulle haft syftet at t blidka vädrets 
makter och läget gör det samtidigt ytterst 
sannolikt att huvudfunktionen verkligen va
rit att främja fiskelyckan. 

Själv tror jag det är hårklyveri att försöka 
konstruera ett motsatsförhållande mellan 
syftet att främja fiskelyckan och syftet at t 
avvärja faror på havet. Det ena behöver inte 
utesluta det andra. De makter som ansågs 
råda över fiskelyckan förväntades sannolikt 
också ha förmåga att avvärja stormar eller 
andra olyckor till havs. 

Inte heller finns det anledning utesluta 

möjligheten att åtskilliga labyrinter längs 
Norrlandskusten — särskilt de som anlagts 
i mycket sen tid — främst haft funktion som 
tidsfördriv. Sedan vidskepelsen gett vika har 
labyrinterna ändå levt vidare — fast nu med 
successivt ändrad funktion. O m en på senare 
tid illa skadad labyrint vid Bjuröklubb i Löv
ångers socken berättas t. ex. att man visste 
att fornlämningen utgjorde "något slags spel". 

Sankte Pers lek 

Idén med ett spel tangeras också av Bo 
Stjernström som sedan något år arbetat med 
att utforska labyrintförekomster i Stockholms 
skärgård. På ön Tyvskär i Rådmansö socken, 
samt på Bodkobben i Röderskärgården och 
på Bodskär i Skarvs skärgård, Blidö socken, 
finns ristade labyrinter av bara några deci
meters storlek på berghällarna. Intill några 
av dessa finns "stavar" inristade med en 
märklig "kod" av omväxlande tvärstreck och 
punkter. Stjernström som gjort noggranna 
avbildningar har sedan kunnat visa att "sta
varna" är av samma slag som brukar åter
finnas på allmogens gamla runkalendrar. 

Det rör sig om en s. k. "Sankt Peders lek", 
som vanligtvis utgår från en historia om 30 
personer, hälften kristna och hälften judar 
eller turkar, som var till sjöss på ett fartyg. 
När en häftig storm utbröt måste man lätta 
fartyget från en del av passagerarna och då 
beslutades att var nionde person skulle kastas 
ut till dess man minskat antalet med hälften. 
Sankte Per ställde då upp passagerarna i en 
sådan ordning -—• strecken på "staven" be
tecknade de kristna och punkterna judarna 
—- att till sist alla judar kastades över bord 
men alla kristna blev kvar. Denna lek som 
har många varianter kan på svenska runsta
var spåras åtminstone tillbaka till 1500-talet 
och i Lödöse har man funnit några trä
stickor från 1200-talet som innehåller koder 
av samma slag (Svärdström s 98 ff). På 
kontinenten kan man dock följa traditionen 
betydligt längre tillbaka i tiden. 

Starka skäl talar för att Stjernströms teori 
stämmer med verkligheten. Inte minst tycks 
den bekräftas av att många labyrinter gått 
under beteckningen "Sankte Pers lek". Det 
gäller t. ex. en labyrint vid Kungsör i Väst-
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Fig. 3. "Trinnebergs slott", Ulmekärr, Tanums sn, 
Bohuslän. Uppmätning av E. Eckhoff 1890 (ATA). 
— "Trinneberg castle", a labyrinth in Bohuslän. 

manland samt flera andra i Finland. Man 
kan tydligen avskriva alla spekulationer om 
att namnet skulle sammankoppla labyrinter
na med kyrkans aktiviteter. Mycket intres
santare är i stället sambandet med ett fartyg 
i sjönöd under svår storm. Lösningen på 
mysteriet med Sankte Pers lek ger oss väsent
ligt ökade kunskaper, men fortfarande kvar
står gåtan hur de ristade labyrinterna kom
mit med i leken. 

Tilläggas bör slutligen att de ristade laby
rinterna i Stockholms norra skärgård ligger 
anmärkningsvärt lågt, bara några meter över 
havet och kan därför också med säkerhet 
ges en rätt sen datering. Intill en labyrint 
finns en sannolikt något yngre ristning av en 
norrpil med årtalet 1622. Andra labyrinter 
i Stockholms skärgård är på vanligt maner 
utlagda av kullerstenar i terrängen och lig
ger i regel en god bit högre över havet. 

Kustbundna labyrinter i söder 
Det finns talrika teorier om att labyrinterna 
i Stockholms skärgård skulle ha använts för 
fiskemagi eller för att stilla oväder, m. m. 
Tyvärr tycks det dock inte finnas några sä
kerställda traditioner att peka på. Vi får 
nöja oss med att konstatera att labyrinterna 
både i Stockholms skärgård samt längre sö
derut i Misterhults socken vid Kalmar sund 
ofta är belägna med tydlig anknytning till 
säsongfiskeplatserna ute på de yttersta öarna 
i havet. Mönstret känns välbekant från Norr
land, men det finns också inslag i traditions
bilden som tillför nya aspekter. 

O m en labyrint på Svinnarskär i Bråviken 
meddelas att den enligt folktron är "lagd af 
en gammal sjöman och skall föreställa en 
plan af Ninive" (Beskr. till Geol. kartan, 
Stavsjö 1877). 

Från en labyrint belägen i närheten av 
Kråkelunds lotsplats i Misterhults socken be
rättar Richard Dybeck att en gammal man 
"hvilken visade mig denna fornlemning, ville 
veta att inga andra än de som varit så långt 
ute, att de sett Trojeborgs stad, egde rätt att 
lägga sådane 'gömslegångar'. O m Trojen-
borgs stad visste han endast att den blifvit 
förstörd för en oordentlig qvinnas skull, och 
mindes af en gammal visa, som han för 60 
år sedan hört sjungas, denna strof: 

Då vardt Trojeborg lagd till mull; 
Det var alt för en qvinnas skull." 

(Runa 1865, s. 39.) 

Uppgiften från Kråkelund är intressant 
inte minst därför att den antyder ett sam
band mellan labyrinter och trojasagan som 
under medeltiden var väl känd i Norden. 
Annars utgör det ganska vanliga labyrint
namnet "Trojeborg" den enda länken från 
Nordeuropas labyrinter till Iliadens berättelse. 

I samma socken finns också en labyrint på 
den kända ön Blå Jungfrun. Därifrån be
rättar Carl von Linné att trojeborgen på ön 
utan tvivel anlagts "af någon härför mot-
wind liggande Siöman" (Linné 1745, s. 130). 

Samma ö omnämns också i Olaus Magnus' 
skildring om Norden från 1555. Enligt ho
nom fick de sjöfarande i närheten inte kalla 
ön för "Blåkulla", ty då skulle genast en 
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väldig storm blåsa upp. För at t blidka sjö
jungfrurna som enligt folktron höll till här , 
brukade man också vid stranden offra van
tar, sidenskärp och dylikt (Nordenskjöld 
1947, s. 47) . 

En labyrint på Hallands Väderö uppges 
ha byggts av skeppsbrutna sjömän (Nord
ström 1877, s. 228). Och från västkusten 
berättar Johan Alin att han i åtminstone två 
fall hört förmodanden från ortsbefolkningen 
att labyrinter skulle ha anlagts av förlista 
sjömän som under en tvungen vistelse på 
platsen haft behov av förströelse (Alin 1925, 
s. 52 f.). Hotberg skriver i sin reseberättelse 
från Onsalahalvön i Halland att labyrinterna 
"uppgifvas vara lagda af sjöfolk, som legat 
för vindstilla mellan holmarna, och denna 
förklaring af dessa labyrinters tillkomst synes 
ock vara fullt tillfredsställande". 

Från Stora Axdön i Vänern utanför Karl
stad berättas att de där belägna labyrinterna 
skulle ha skapats av "några studerande" som 
förlorat båten då de övernattade på ön och 
därför blev strandsatta och till sist svalt ihjäl. 
"Medan ännu hoppet om räddning lefvde i 
deras bröst hade de hoplagdt dessa stengår-
dar", skriver N. G. Djurklou vid mitten av 
1800-talet (Djurklou 1956, s. 202 f.). Samma 
labyrinter finns omnämnda och avbildade 
redan i en källa från slutet av 1600-talet, 
den gången dock utan at t någon tradition 
återges (Hofsten). 

Båtar och hav 

Det finns också en annan typ av vittnesbörd 
som antyder att labyrinter haft något att 
göra med sjön. Invid den redan nämnda 
ristade labyrinten på Blodskäret i Skarvs skär
gård, skall finnas en bild av en båt med 
master och segel. I mer än ett dussin medel
tida kyrkor i Norden finns också labyrint
bilder. Somliga av dessa har intilliggande 
fartygsbilder. I Lye kyrka på Gotland finns 
t. ex. i tornrummet en ristning av en labyrint 
samt två segelfartyg, vilka av skeppsteknisk 
expertis kunnat dateras till 1400-talet (Sv. 
kyrkor, Gotl. V, 1972, s. 54 ff.). I S:t Marie 
kyrka utanför Äbo i Finland återfinns en 
kalkmålning av en labyrint och alldeles i när
heten är en bild av en medeltida kogge med 
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Fig. 4. "Trollebo stad", labyrint i Perstorp, Frid-
levstad sn, Blekinge. Plan upprättad av förf. — 
"Trollebo town", labyrinth in Perstorp, Fridlevstad 
parish, Blekinge. 

tydlig rigg, men utan satta segel (Medeltida 
kyrkokonst i Finland 1921, s. 88) . Från Sel-
jords kyrka i Telemark, Norge, finns ytter
ligare ett exempel på en labyrintbild med 
intilliggande båtbild (Aschehougs Konversa-
sjons Leksikon, Band 12, sp. 10). 

Självklart måste man räkna med möjlig
heten att båtbilder i kyrkor kan ha haft en 
kristet—religiös funktion utan sammanhang 
med labyrinternas sannolikt magiska använd
ning bland sjöfarande. Kopplingen mellan 
båt- och labyrintbilder synes dock vara så 
tydlig — och stämmer så väl med vad vi 
tidigare noterat om fältlabyrinter och segla
tion — att bevisbördan snarast faller på den 
som vill visa att de nämnda båtbilderna är 
kristna påfund utan samband med de sjö
farandes labyrintmagi. 

Labyrinter med en lokalisering som tyder 
på samband med fiske eller sjöfart uppträder 
på många håll utanför Sveriges gränser. Av 
de närmare 150 labyrinter som registrerats i 
Finland kan nästan alla betecknas som kust
nära eller belägna direkt på öar och skär 
(Bäcksbacka 1973, s. 64 ff.). Mönstret är 
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Fig. 5. Labyrinter med nära anknytning till för
historiska gravar eller andra fornlämningar. (Fråge
tecken markerar osäker labyrintförekomst.) Sam
manställning av förf. — Labyrinths in close vicinity 
to prehistoric graves and other ancient monuments. 
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Fig. 6. Labyrinter bland järnäldersgravar, gravfält 
RAÄ 8, Gäddenäset, Alems sn, Småland. Efter 
uppmätning av E. Bellander 1932 (ATA). — 
Labyrinths on an Iron Age cemetery. 

detsamma som längs svenska Östersjökusten. 
I Norge finns några liknande exempel på 
marint orienterade labyrinter från Oslofjor
dens mynning och uppe i norr. Även de is
ländska labyrinterna ligger vid havet — 
synbarligen vid gamla hamnar. Också på 
brittiska öarna finns några labyrinter med 
tydlig havsanknytning, närmare bestämt på 
Scillyöarna. 

Speciellt intressanta är dock de kustnära 
labyrinter som uppträder på sovjetiskt om
råde vid Norra Ishavet. Genom arkeologiska 
undersökningar av intilliggande boplatser har 
sovjetiska forskare ansett sig kunna datera 
vissa av dessa labyrinter ända tillbaka till ti
den omkring 1000 f. Kr. I många fall tycks 
det tydligt röra sig om säsongboplatser med 
anknytning till sommarfisket. På Solovetskij-
öarna i Vita Havet har även påvisats laby
rinter i nära anslutning till brandgravar 
bland vilkas inventarier märks fisk- och djur
ben samt spån och skrapor av kvarts (Kura-
tov 1973, s. 61) . På norska sidan av gränsen 
menar dock Odner att det också finns exem
pel på mycket sena labyrinter, vilka för öv
rigt på sina håll fortfarande tycks vårdas 
av lokalbefolkningen (Odner 1961, s. 92) . 

Labyrinter vid förhistoriska gravar (fig. 5) 

Även i Sverige finns labyrinter som ligger 

så nära förhistoriska gravar at t det finns goda 

skäl misstänka ett samband som kan ge väg
ledning för dateringen. På Gäddenäs i Ålems 
socken vid Kalmarsund finns på en udde 
i havet två labyrinter som ligger inkilade 
bland några järnåldersgravar (fig. 6 ) . En 
utgrävning som företogs i en av högarna 
1935 gav bara några benbitar och inga vid 
den tiden daterbara fynd. Sambandet mellan 
gravar och labyrinter är på denna plats 
synnerligen tydligt. Socknen är i övrigt fattig 
på fasta fornlämningar från järnåldern och 
gravfältet har betecknats som "det enda le
vande vikingatidsgravfältet i Alem" (Bellan
der 1949, s. 72). 

På Risön i Släps socken, norra Halland, 
finns en labyrint som är belägen bara en 
meter från ett röse av bronsålderstyp som är 
ca 13 m i diameter. Dessa bägge platser är 
de enda som förenar omedelbar närhet till 
förhistoriska gravar med tydligt marint läge. 
Betydligt vanligare är a t t labyrinter med in
tilliggande gravfält förekommer indragna en 
bit från kusten, ja ofta långt inne i landet. 

Vid Ulmekärr i Tanum, Bohuslän, ligger 
en labyrint som tidigare skall ha omgetts av 
resta stenar. På Storeberg vid Nya Lödöse, 
Göteborg, fanns förr en labyrint som uppges 
ha legat intill ett gravfält som Johan Alin 
placerar i förromersk järnålder (Alin 1925, 
s. 53) . I Valida socken i norra Halland fanns 
tidigare en labyrint i anslutning till ett nu
mera i huvudsak förstört gravfält som upp
ges härröra från "järnåldern" (Göteborgsinv. 
Valida Nr 13). 

I Vittaryd i Småland ligger en labyrint 
i periferin av ett järnäldersgravfält. Alin om
talar att det i närheten av ös t ra Torsås i 
Småland funnits en labyrint inne mellan 
domarringarna och bautastenarna i ett grav
fält (Alin 1925, s. 53) . 

På Gotland finns det vid Ottes i Sundre 
socken rester av en labyrint som är omgiven 
av en mindre gravhög och 3 stensättningar. 
Högen ligger 9 m från labyrinten. En laby
rint på Majbacken i Garde socken, Gotland, 
ligger omgiven av ett antal stensättningar och 
en stor gravhög, 26 m i diameter och 3 m 
hög. 

Vid Rösaring i Låssa socken, Uppland, lig
ger en stor labyrint bara l i m från det när-
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måste roset i ett gravfält med 1 hög och 
5 rosen av bronsåldertyp. Något oklarare är 
sambandet vid det väldiga system av grav
fält som en gång funnits vid Ekebo-Smedby 
i Hammarby socken, Uppland. Där skall ha 
funnits en labyrint på en åsrygg med flera 
omgivande gravfält som daterats från brons
åldern och, med vissa luckor i fyndbilden, 
fram t. o. m. vikingatid. Avståndet från plat
sen för den förmodade labyrinten till när
maste grav kan på en kartskiss bedömas till 
något mindre än 50 m (Hagberg—Lundborg 
1962, s. 108). Gravarna är här sakkunnigt 
utgrävda och ger alltså goda hållpunkter för 
datering, låt vara att den stora spännvidden 
i tiden, liksom det ganska stora avståndet 
mellan labyrinten och närmaste grav, gör be
dömningar mycket vanskliga. 

Vid Tibble i Badelunda, Västmanland, 
finns likaså en labyrint som avståndsmässigt 
inte kan knytas med full säkerhet till nära
liggande fornlämningar, men som ändå med 
hänsyn till sitt allmänna läge, med omgivan
de gravfält praktiskt taget i alla riktningar 
och bara omkring 800 m till den storslagna 
Anundshögen, måste anses möjlig att för
knippa med områdets förhistoriska monu
ment. Någon mer preciserad datering är inte 
möjlig att gissa sig till. I det närmaste grann
skapet finns emellertid exempel på bl. a. 
gravgods från vendeltid och förromersk järn
ålder (Stenberger 1956, s. 43 ff., Åberg 
1953, s. 111 f.). 

Vid Horns kyrka i Västergötland, på plat
sen för det kända urnegravfältet som utgrävts 
och daterats till period 3 av förromersk järn
ålder, fanns förr två labyrinter som om
nämnts av bl. a. K. E. Sahlström. Urnegrav
fältet öppnar intressanta perspektiv eftersom 
de låga och svårupptäckta gravarna bör ha 
fallit i glömska inom något århundrade efter 
de sista gravsättningarna. O m det finns ett 
samband mellan labyrinterna och flatmarks-
gravarna så tyder detta alltså på att de först
nämnda rimligen funnits på plats senast 
några hundra år efter Kristi födelse. Liksom 
vid Tibble i Badelunda och Ekebo-Smedby 
är dock bilden allt annat än entydig. På plat
sen för urnegravfältet fanns nämligen också 
några yngre rosen som hänförts till folkvand

ringstid (Sahlström & Gejvall 1948, s. 
117 f.). 

I Vänga socken, Västergötland, fanns det 
förr en labyrint som låg intill ett stort grav
fält, vilket under 1800-talet skövlats hårt 
genom nyodling men som likväl vid invente
ringen 1961 fortfarande innehöll ca 30 högar 
och ett tiotal runda stensättningar. Det går 
tyvärr inte längre att fastställa det exakta 
avståndet mellan labyrinten och dess en gång 
närmast belägna grav. 

Vid Husum i Grundsunda socken, Ånger
manland, finns rester av en labyrint som en
ligt äldre uppgifter skall ha legat intill ett 
numera försvunnet röse. På platsen skall det 
också ha funnits en vårdkase. Det nordligaste 
exemplet återfinns i södra Norrbotten där 
det på Högberget i Hortlax socken ligger en 
labyrint bara 4 m från ett röse av brons
ålderstyp, ca 15 m i diameter och 1,75 m 
högt. 

Exempelsamlingen kan utökas ytterligare 
något om man sänker kraven på att laby
rintförekomsterna skall vara säkert belagda. 
Vid Stenkumla i Västra Stenby, Östergöt
land, finns t. ex. anledning misstänka att det 
en gång funnits en labyrint. Platsen finns 
belagd som tingsställe för Aska härad under 
medeltiden (1370) och där finns också ett 
gravfält med 3 högar, 33 runda fyllda sten
sättningar, 4 domarringar och 10 resta ste
nar. Alldeles i närheten finns också en offer
källa kallad "Midsommarkällan". 

Vid Axevalla hed i Västergötland återfinns 
ortnamnet "Trojeborg" eller "Trågenborg" 
på ett ställe där det före hedens iordning
ställande som militär exercisplats skall ha 
funnits ett gravfält med kullar och stensätt
ningar i rundlar (EU 12737, 1939). Även 
här kan den tänkbara labyrintförekomsten 
sättas i samband med en gammal tingsplats. 

Som synes är antalet exempel på labyrinter 
i kombination med förhistoriska gravar så 
stort att man bör kunna avvisa invändningen 
att sambandet skulle vara slumpmässigt. 
Sambandets närmare innebörd är emellertid 
svår att bestämma. Gravarna kan inte hän
föras till någon speciell tid, utan fördelar sig 
över ett brett tidsspektrum från bronsåldern 
och fram till vikingatid. Gravfältens vittnes-
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börd lämnar alltså i och för sig dörren öppen 
för en datering av de tidigaste svenska laby
rinterna ända tillbaka till bronsåldern. Det 
återstår dock att bevisa att labyrinter verk
ligen funnits så länge. De anförda exemplen 
på kombinationer av labyrinter och brons
åldersgravar är inte tillräckligt många för 
att medge säkra slutsatser om en så tidig 
datering. 

Gamla samlingsplatser 

Påfallande ofta uppträder labyrinter i trak
ter som på grund av sina storslagna grav-
lämningar kan misstänkas ha spelat en fram
trädande roll i förhistorisk tid. I vissa fall 
tycks de också kunna sammankopplas med 
gamla tingsplatser. Man anar därför ett sam
band mellan labyrinter och förhistoriska 
"centralorter" som senare minskat i bety
delse. 

Ett exempel på en sådan koppling är 
Tibbldabyrinten vid Badelunda med dess 
magnifika gravlämningar och sannolikt ur
gamla tingsplats. Även labyrinterna i Låssa 
och Hammarby i Uppland ligger i mycket 
fornlämningsrika områden som bör ha spelat 
en viktig roll i förhistorisk tid. På Lindbacke 
vid Nyköping finns en labyrint nära några 
för trakten ovanligt stora och ståtliga grav
fält. Ivar Schnell har — uppenbarligen utan 
att snegla på labyrinten — antagit att detta 
varit platsen för den äldsta kungsgården som 
funnits i Jönåkers härad, en slags föregångare 
till Nyköpingshus (Schnell & Holmgren 
1945, s. 24 ff.). 

I Viby socken i Östergötland finns me
deltida ortnamn (Trojeborg) som tyder på 
att här funnits en labyrint i själva kyrkbyn. 
Arthur Norden menar att platsen en gång 
varit huvudort i Vifolka härad (Norden 
1943, s. 131 och 181). Vid Sjökumla och 
Axevalla tingsplatser finns som redan påpe
kats anledning misstänka att det funnits laby
rinter i nära anslutning till gravfält. 

Vid Säffle i Värmland finner vi strax 
väster om By kyrka — i ett fornlämningsrikt 
område ortnamnet "Jungfrudansen" som be
teckning på ett terrängparti. Platsen ligger 
mindre än 2 km söder om den kända "Olof 
Trätäljas hög" som har de imponerande 

måtten 4 3 x 3 3 m vid basen samt 4—4,5 m 
höjd. 

Något mer än 1 km sydväst om "Jungfru
dansen" ligger den s. k. "Domarstenen" som 
möjligen kan förknippas med traktens gamla 
tingsplats. 

Den av Alin nämnda labyrinten vid ös t ra 
Torsås i Småland bör att döma av de be
skrivna intilliggande gravarna, ha legat unge
fär 1,5 km från den stora Inglingehögen som 
mäter 35 m i diameter vid basen och når en 
höjd av 6 m. Vid Inglingehögen har man 
förmodat att Värends äldsta tingsplats har 
legat. Den sannolika platsen för labyrinten 
ligger för övrigt i omedelbar anslutning till 
"Galgabacken" ett ortnamn som antyder att 
här tidigare funnits en avrättningsplats för 
den omkringliggande bygden. Ett liknande 
samband mellan labyrinter och avrättnings
platser kan spåras också vid Visby och 
Sundre på Gotland, samt i Viby i Östergöt
land. Möjligen passar också en numera för
svunnen labyrint vid Skänninge in i detta 
mönster. 

Vid Ulmekärr i Tanum återfinns labyrin
ten bara 1 km från det kända järnåldersgrav-
fältet vid Greby, som är ett av Bohusläns 
mest imponerande gravfält av denna typ. 

I två fall uppträder labyrinter i fornborgar. 
Vid Halvardsborg, några kilometer från Ar
boga, skall det på 1700-talet ha funnits en 
labyrint (Lohman s. 179), och från Rällinge-
borg på Fogdön norr om Strängnäs finns en 
labyrint omnämnd i fornlämningsregistret. 
Den sistnämnda är dock med all sannolikhet 
sentida och därför utan intresse i detta sam
manhang. 

Närheten till ståtliga gravmonument, forn
borgar, gamla tingsplatser och avrättnings
platser är antagligen olika sidor av samma 
sak. Sambanden antyder att labyrinterna spe
lat en roll vid allmogens urgamla samlings
platser där man vid bestämda tidpunkter 
sammanstrålat för att förmodligen ägna sig 
åt en kombination av rättsskipning, kommers 
och kulthandlingar. Det förefaller rimligast 
att sätta labyrinterna i samband med kulten, 
och det är alltså fullt i sin ordning att finna 
dem i närheten av tingsplatser och stormans
gravar. 
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Medeltida städer och kyrkor 
Ett tydligt samband kan också spåras mellan 
labyrinter och medeltida städer. Vid platser 
som Enköping, Nyköping och Visby finns 
sedan gammalt labyrinter. Från Skänninge 
är en omtalad på 1600-talet. I Linköping 
finns en labyrint utritad på en karta från 
1600-talet. Vid orter som Norrköping, Säffle, 
Sölvesborg, Ronneby, Trelleborg och Lund 
finner man ortnamn som antyder att här tidi
gare kan ha funnits labyrinter. I Lund ger 
t. ex. ortnamnsmaterialet anledning miss
tänka att en labyrint för länge sedan funnits 
på platsen för den s. k. "Trehögamarknaden" 
vilken brukade hållas om våren och som även 
har framhållits som en trolig föregångare till 
själva stadsbildningen. 

Ett samband mellan labyrinter och medel
tidskyrkor kan spåras vid platser som Mö
klinta i Västmanland, Enköping i Uppland, 
Viby i Östergötland, Fröjel på Gotland, samt 
med betydande sannolikhet i Horns socken 
i Västergötland, liksom Fridlevstad i Ble
kinge. Linköpings domkyrka hör också hit. 

D d finns en uppenbar överlappning mel
lan de bägge grupperna. Både i Enköping 
och Linköping uppträder labyrinter intill 
kyrkorna och samtidigt alltså i kombination 
med medeltidsstäder. Varken när det gäller 
"stadslabyrinter" eller "kyrklabyrinter" går 
det emellertid att konstatera något tydligt 
samband med fornlämningar. Labyrinterna 
i Horns socken ligger visserligen vid ett grav
fält, men avståndet från kyrkogårdsmuren är 
så stort som ett hundratal meter, vilket gör 
att man i detta fall måste sätta ett fråge
tecken för kopplingen labyrint—kyrka. Inga 
andra labyrinter vid medeltida städer eller 
kyrkor ligger intill kända fornlämningar. 
Dateringen förblir därför oviss, även om det 
kan kännas frestande att vidga resonemanget 
om de tidigare nämnda labyrinterna vid 
tingsplatser, avrättningsplatser och gravfält 
till att också gälla våra första städer och 
kyrkor. Det ligger nära till hands att tänka 
sig att kyrkorna anlagts där man tidigare 
haft hedniska kultplatser med labyrinter, och 
att våra första städer uppstått på platser som 
redan långt tidigare varit knutpunkter för 
kultutövning, rättsskipning och handel. Det 

ställer sig dock svårt att styrka ett sådant 
antagande med konkreta fakta. Labyrinter 
som ligger vid städer och kyrkor kan mycket 
väl ha tillkommit först under medeltiden. 
De kan t. o. m. vara yngre än så. 

Vårliga lekar 

Det är påfallande att de flesta svenska laby
rinter med lägeskombinationer som pekar 
tillbaka till medeltiden eller förhistorisk tid är 
belägna på ett sådant sätt att man kan ute
sluta samband med fiske eller sjöfart. Den 
sannolikt höga åldern på många av dessa 
"inlandslabyrinter" gör det speciellt intres
sant att försöka fastställa deras användning 
och syfte. Några av de bevarade traditioner
na kan hjälpa oss att få ett grepp om detta. 

Det finns åtskilliga uppgifter om att man 
gått eller "löpt" i trojeborgar. Många gånger 
är det barn som roar sig i de slingrande 
gångarna, men påfallande ofta talas om att 
det var "ungdomen", "byns pojkar och flic
kor", som brukade gå dit vid vissa tillfällen 
på året. I de fall tidpunkten nämns gäller 
det praktiskt taget genomgående högtids
dagar på våren. Olika dagar eller helger an
ges på skilda platser, men de tycks aldrig 
ligga före påsk eller efter midsommar. 

I labyrinten vid Valida i Halland gick man 
"Tieddenborg" på påskdagsmorgon (Alin 
1925, s. 54). Från Asige i samma landskap 
kommer upplysningen att allmogen brukade 
laga labyrinten varje midsommarafton (Bru-
sewitz 1953, s. 10). O m platsen för labyrin
ten i Låssa, Uppland, berättar Salvius (1706 
—1773) att "ungdomen här fordom samlats 
till lek". O m samma plats skriver Pering
skiöld (1654—1720) att "dher har fordom 
varit mycket ofrande till afgudarne". Från 
Almundsryds socken i Småland omtalas en 
offerkälla nära den s. k. "Tröjemåla Vång" 
där ungdomen med lekar och danser skall ha 
firat "höga söndag" dvs. helga trefaldighet 
(ödeen 1927, s. 283). Bara ortnamn och 
traditioner antyder annars att här bör ha 
funnits en labyrint. Vi har redan stött på 
"Midsommarkällan" vid Stenkumla i Västra 
Stenby, Östergötland. Kombinationen laby
rint-offerkälla är för övrigt ganska vanligt 
förekommande, men är delvis mycket svår-
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tolkad, och måste av utrymmesskäl lämnas 
utanför denna framställning. 

På Orrskär, som är en udde av fastlandet 
i Norrfjärdens socken, Norrbotten, finns en 
labyrint om vilken berättas at t den ännu i 
början av 1900-talet brukade användas av 
ungdomen som där höll sina midsommar-
vakor. Från labyrinten på Kyrkbacken i 
Horn, Västergötland, berättas att det var ett 
folknöje för unga och gamla att springa 
"Trajenborg". Dock nämns inget om års
tiden (EU 13886, 1939). Från grannsocknen 
Frösve finns emellertid en berättelse som 
något kan belysa de gamla bruken vid den 
s.k. Spelebacken: "Där reste de majstången 
midsommarafton och sen dansade de där var 
kväll ända till gamle midsommar, och om 
pingst dansade de kläderna av pingstabrua, 
före min tid sprang de Trajenborg på backen 
men jag har aldrig sett stensättningen. På 
ett annat ställe sprang de Trajenborg och 
det var på Jättadansen, där gick trajen ut 
mellan två stenar i domareringen och gick 
utmed backen mot nya ålderdomshemmet 
och runt backen tilbaka till domareringen. 
Den trajen har jag sett och den finns kvar 
än fast den är nermossad i skogen, men hur 
de roade sig vet jag ej för de lekte den leken 
före min tid." (EU 17864, 1941.) 

Vid den kända labyrinten utanför Visby 
stadsmur brukade ungdomen förr samlas om 
sommaren för att "förlusta sig". P. A. Säve 
har ingående beskrivit hur det gick till att 
springa i gångarna. Särskilt nämner han 1 
maj och midsommarafton som de tidpunkter 
då många gick till "Trojaborg" (Säve, nr 
185). Invid labyrinten i Visby är det också 
sedan gammalt sed att man sista april tänder 
majbål som traditionsenligt byggts av stadens 
gymnasister. Även vid labyrinten i Garde på 
Gotland har man in i sen tid tänt majeld, 
här på en stor gravhög omedelbart intill 
stensättningen. Platsen kallas mycket riktigt 
"Majbacken". På Lindbacke vid Nyköping 
där man av tradition brukar ha valborgs-
mässoeld finns också en labyrint. 

Även vid en labyrint på Svenska Högarna 
i Stockholms yttre skärgård skall majeldar ha 
brunnit enligt vittnesbörd från fyrmästaren. 
Labyrinten vid Köpmanholm i Stockholms 

norra skärgård ligger på en plats som kallas 
"Kasberget". Namnet kan förstås ha haft att 
göra med en gammal vårdkase, men man kan 
heller inte utesluta möjligheten att här från 
början bränts äringsddar. 

Från en labyrint vid Koski, Övertorneå 
socken, Norrbotten, berättas att man eldat 
majbrasor i labyrinten. Och Gunnar Westin 
omnämner att vid fornminnesinventeringen 
i Ångermanland antecknades labyrinter vid 
två av de tre kända vårdkasarna (Westin 
1962, s. 78). Tyvärr har jag dock bara lyc
kats verifiera det ena av dessa bägge exem
pel. Det gäller den tidigare nämnda labyrin
ten i Grundsunda socken som legat intill 
både en vårdkase och ett numera förstört 
röse. 

Jag medger gärna att kopplingen till maj
eldar kan te sig en smula tveksam. För det 
första är det vanskligt att sätta likhetstecken 
mellan vårdkasar och majddar . För det 
andra förekommer majeldar så rikligt att 
slumpen kan räcka som förklaring av somliga 
kombinationer. Paralleller till kombinationen 
majddar-Iabyrinter tycks för övrigt saknas 
från andra håll i Europa. 

Däremot går det bra att utomlands finna 
motsvarigheter till de svenska traditioner som 
tyder på att labyrinter haft att göra med 
vårliga lekar. De traditioner som W. H. 
Matthews omnämner i anslutning till laby
rinter i England pekar på att det är ung
domen som träffats där, i ett fall t. o. m. på 
själva långfredagen, i andra fall vid mindre 
väl preciserade "helgdagar". På en plats gick 
festligheterna vid labyrinten av stapeln bara 
vart tredje år. På ett annat håll skall be
trädandet av labyrinten ha varit ett betydel
sefullt inslag i en tredagarsmarknad som hölls 
i juni. Det har också hävdats att labyrinten 
varit den attraktion som ursprungligen gett 
upphov till denna marknad som officiellt 
instiftades genom brev 1353 (Matthews 
1922, s. 74 ff.). 

Janet Bord berättar att vid en labyrint i 
Alkborough i North Lincolnshire brukade by
borna ända fram till början av 1800-talet 
leka "May-Eve games" (Bord 1976, s. 47) . 

I ett exempel från Tyskland framhålls 
andra helgdagen i påsken som den tidpunkt 
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då skolpojkarna skulle löpa runt i stenslingor-
na (Krause 1893, s. 29) . De kanske allra mest 
intressanta upplysningarna kommer emeller
tid från staden Stolp i östra Pommern (nuv. 
Polen) där man fortfarande på 1700-talet 
brukade uppföra en särskild "Winddbahn-
fest" i en torvlagd labyrint. Festligheterna 
ägde rum vart tredje år vid pingsttid och 
anordnades av stadens gesäller. Bl. a. ingick 
ett slags majgreveupptåg och somliga av in
slagen har efteråt av forskare tolkats som en 
sen genklang av en ursprunglig rituell kamp 
mellan vinter och sommar (Magdalinski 
1922, s. 197 ff.). 

Labyrinten från Stolp hade i mitten ett 
träd — ett arrangemang som också känns 
igen från flera andra tyska labyrinter. Åt
minstone i ett av dessa fall finns bevarade 
bilder från medeltiden som tyder på att det 
kan röra sig om ett s. k. majträd där större 
delen av stammen skalats ren från grenar 
(Mössinger 1942, s. 363 ff.). Från Norden 
tycks det däremot saknas uppgifter om laby
rinter med träd i mitten. 

Ryttarspel 

Många forskare har spekulerat om att laby
rinter skulle ha använts till att rida i. På en 
etruskisk vas från Tragliatella, daterad till 
600-talet f. Kr., återfinns en labyrintbild med 
två ryttare som tycks komma ridande ut ur 
labyrinten (fig. 7) . Detta motiv har bl. a. 
sammankopplats med det gamla romerska 
ryttarspdet "Ludus Trojae". 

Tanken att man ridit i labyrinterna har 
också vunnit stöd i svenskt traditionsstoff. 
Från Kyrkbacken vid Horn i Västergötland 
berättas t. ex. att kyrkoherdens söner någon 
gång vid mitten av 1800-talet hade färdats 
till häst i de bägge labyrinterna som då fanns 
på platsen. Från Kungsör i Västmanland 
finns en tradition om att drottning Kristina 
skulle ha ridit i den där belägna labyrinten 
som för övrigt också går under namnet 
"Drottning Kristinas ridbana" (Nordström 
1877, s. 229). Från en numera försvunnen 
labyrint vid Påtorp i Fristads socken, Väster
götland, berättas att den skulle ha byggts av 
riddare för att däri öva sina hästar. 

Uppgifterna som tyder på att ryttarlekar 

förekommit i anslutning till labyrinter för
tjänar jämföras med de intressanta resultat 
Anna-Lisa Stigell kommit fram till vid stu
diet av primitiva kyrkmålningar i Finland. 
I ett antal medeltidskyrkor har hon samlat 
exempel på en mycket enkel och synbarligen 
primitiv konststil där bl.a. labyrintbilder åter
kommer upprepade gånger. Hon drar slut
satsen att de återkommande avbildningarna 
av tornérspel, hundliknande djur, lurblåsare, 
m. m. knappast kan ha sitt ursprung i kyr
kans föreställningsvärld utan snarare är ett 
lån som härrör från allmogens vårliga fester 
där det bl. a. finns omvittnat av Olaus Mag
nus att ryttarlekar ingick (Stigell 1974, s. 
82 ff.). Utrymmet medger här inget utför
ligt återgivande av Stigells diskussion, men 
det är uppenbart att hennes teorier stämmer 
som hand i handske med de traditioner som 
just redovisats från svenskt område beträf
fande vårliga fester och ryttarlekar. 

Jungfrudanser 

Det har ofta framkastats teorier om att laby
rinterna använts till danser av något slag. 
Mina studier av det svenska materialet har 
dock inte gett några tydliga ledtrådar åt det 
hållet. Det finns gott om vittnesbörd om att 
man sprungit eller gått i labyrinter, men 
ingenstans talas det i svenska traditioner om 
dans. I Finland är dock uttrycket "Jung
frudans" en vanlig beteckning på labyrinter. 
Det finns skäl att något uppehålla sig vid 
detta begrepp. 

Freudenthal nämner att det om finska 
labyrinter berättas att de fordom varit lek
platser för nejdens ungdom. "Innerst i laby
rinten skall en jungfru hafva sin plats, till 
hvilken de öfriga framdansat, följande sten
sättningens gångar: däraf namnet 'jungfru
dans'." (Freudenthal 1874, s. 67) . Denna 
uppgift tycks stämma väl överens med en 
labyrintbild i Sibbo kyrka, Finland, där man 
ser en enkelt tecknad kvinna i labyrintens 
mitt (fig. 8, Ringbom 1938, s. 80) . 

Dessa uppgifter har i den internationella 
litteraturen gett näring åt spekulationer om 
att labyrinterna skulle varit arenor för sol
kult, där jungfrun i labyrintens mitt symboli
serade den av vintern inspärrade solen som 
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Fig. 7. Labyrintbild med två ryttare på vas från Fig. 8. Labyrintmålning i Sibbo kyrka, Finland, 
Tragliatella i Etrurien, 600-talet f .Kr. — Laby- efter Rancken 1935, fig. 11. — Labyrinth painted 
rinth and horsemen on a vase from Tragliatella, on a wall. Sibbo church, Finland. 
Etruria. 7th century B. C. 

befriades om våren i en rituell kamp. Det är 
framför allt den tyske forskaren Ernst Krause 
som i slutet av 1800-talet byggde ut denna 
idé till storslaget format och integrerade en 
rad folksagor vars ledmotiv har att göra med 
en bergtagen eller på annat sätt fången 
kvinna som var i trollens eller jättarnas våld. 
Bl. a. stödde sig Krause på en saga från 
Visbylabyrinten på Gotland. Den är känd 
i ett antal varianter, men genomgående är 
att huvudpersonen är en kvinna som hålls 
inspärrad och söker befrielse. 

En i viss mån liknande historia, som 
Krause dock inte kände till, har noterats 
från Tibble i Badelunda. Där gäller det en 
prinsessa som bodde i "Tible Slott" — var
med sannolikt avses labyrinten -—• och som 
blev bergtagen av ett troll (Stenberger 1956, 
s. 91). 

Från Nordingrå i Ångermanland berättas 
om en labyrint at t den var ett hem för 
trollen och att dessa en gång tagit en jänta 
som sedan befriades av byns folk som gick 
fram och tillbaks sju gånger i labyrinten in
nan de kom in i trollens boning (EU 6847, 
1934). 

I Otterstads socken i Västergötland upp
tecknades på 30-talet en berättelse av en man 
som var född 1860 och som barn brukat åka 
skridskor på isen genom en för ändamålet 
uppritad labyrint. Leken kallades "at t åka 
till Trojeborg" och handlade om kämpen 

Grimborg som skulle hämta sin brud. Hon 
befann sig i labyrintens mitt och vid sista 
rundningen stod en vakt som sökte vilseleda 
och hindra Grimborg från att komma in i 
borgen. Under leken sjöng man kämpen 
Grimborgs sagovisa (EU 5193, 1933). 

Årstidsdrama och solkult 
Det har funnits goda skäl att ställa sig skep
tisk till många av Krauses spekulationer. 
Framför allt är det slående hur svagt hans 
faktaunderlag varit när det gällt att för
knippa labyrinterna med de sagomotiv han 
åberopar för att underbygga tesen om ett 
årstidsdrama med urgamla anor tillbaka till 
solkult under bronsåldern. När man nu mer 
än 80 år senare kan stödja sig på ett väsent
ligt fylligare traditionsmaterial är det dock 
förbluffande hur väl detta på flera punkter 
kan passas in i Krauses teorier. 

Det förefaller uppenbart att labyrinter i 
Sverige, England och Tyskland spelat en roll 
vid vårliga lekar, och det är lätt att i samma 
mönster inordna de svenska exemplen på 
ryttarlekar. Olaus Magnus vittnesbörd visar 
ju att det i Norden förekommit ryttarspel om 
våren vars syfte var att återge en rituell kamp 
mellan sommar och vinter. 

Krauses svaga belägg för samband mellan 
labyrinter och sagomotivet med en jungfru 
som skall befrias tycks få något bättre under-
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lag g e n o m d e t r a d i t i o n e r som n u k a n r e d o 

visas f rån Sver ige och F i n l a n d . M å l n i n g e n i 

S ibbo , F r e u d e n t h a l s berä t te l se o m J u n g f r u 

d a n s e r n a , s a m t t r a d i t i o n e n o m labyr in t l eken 

m e d h j ä l t en G r i m b o r g p å isen i O t t e r s t a d 

s t ä m m e r vä l överens m e d v a r a n d r a och ger 

sannol ik t en a n t y d a n o m innehå l l e t i m e r 

u r sp rung l iga l abyr in t l ekar . 

D ä r m e d ä r dock in t e sagt a t t K r a u s e s he la 

t eo r ikomplex fåt t bä rk ra f t . D ä r t i l l ä r h a n s 

s lutsatser a l l t för d j ä r v a o c h l å n g t g å e n d e . 

F o r t f a r a n d e saknas t. ex. k o n k r e t a fak ta som 

ger s töd å t a n t a g a n d e t a t t d e t skulle l igga 

u r g a m l a föres tä l ln ingar o m solkult b a k o m d e t 

å r s t i d s d r a m a som m a n k a n a n a i s a m b a n d 

m e d d e vå r l i ga l e k a r n a i m å n g a l abyr in te r . 

F ö r Sveriges del k a n m a n in te ens fö ru t sä t t a 

a t t de t funni ts l abyr in te r så t id igt som u n d e r 

b r o n s å l d e r n , ä v e n o m de t förvisso finns spå r 

som p e k a r å t de t hå l le t . 
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Labyrinth and horse-game 

Labyrint och ryttarlek 79 

The number of labyrinths in Sweden has so 
far been greatly underestimated. A prelimi
nary search of all material collected över 
the years by Riksantikvarieämbetet shows that 
there are 199 labyrinths mentioned in the 
official register of ancient sites. 80 others can 
be traced in different sources, which gives 
a total sum of approximatdy 280 labyrinths. 

In addition to these there are four pictures 
of labyrinths carved on rocks in the outer 
archipdago east of Stockholm. Pictures of 
labyrinths also occur on the walls of four 
Swedish churches and in one case on a 
chuch-bdl. Two other pictures are found on 
wooden tools from the seventeenth and 
eighteenth centuries. There are about 20 
known reports of the tradition to "draw a 
labyrinth", a game usually pradised by 
children on paper, wood, and in the sand or 
snow. 

Entertainment has been the obvious pur
pose of many of these drawings and late 
labyrinths built in full scale on the ground, 
but there is no doubt that traditions and the 
location of labyrinths also reflect that they 
were earlier used for magic. Most of the 
preserved labyrinths are situated along the 
coasts, often on small islands. The great 
majority of these — particularly in northern 
Sweden — are found very close to fishing 
villages or other places earlier used for 
seasonal fishing. There can be no doubt that 
these labyrinths were used by the fishermen 
for some kind of magic. But it is harder to 
find out if this only concemed the catch or 
if the purpose was rather to protect the boats 
and the crews from bad weather or olher 
dangers at sea. Probably labyrinths were used 
for both purposes. 

The relatively fast process of land-eleva
tion in the north of Sweden helps to give 
an idea about the age of many labyrinths. 
Of the almost 160 labyrinths in northern 
Sweden about 100 are situated 10 meters 
above sea level or lower, which means they 
cannot be older than the early Middle Ages. 

Most of the seemingly older labyrinths are 
found in the southern parts of Sweden. From 

about 20 places there are reports of laby
rinths situated very close to prehistoric graves 
or grave-fields. This pattern couldn't possibly 
be accidental. The labyrinths must be linked 
to the graves somehow. But unfortunatdy it 
is very härd to draw more far-reaching con
clusions. The graves, of which only very few 
have been excavated, belong to the most 
different periods: the oldest seemingly from 
Bronze Age and the youngest from Viking 
Age. 

A number of labyrinths in the south — 
often the same as those close to grave-fields 
— are located in the neighbourhood of places 
with particularly impressing prehistoric mo
numents, like for example grave-mounds of 
unusual size. In some cases there also seems 
to be a link between labyrinths and early 
"tings" — the old centres of jurisdidion. 
Some other labyrinths are close to places 
used for executions in old days. This all 
seems to indicate that labyrinths had some 
function in connection with prehistoric 
meeting-places where people used to come 
together for judicial, commercial and reli
gious purposes. Religious ceremonies per
formed in labyrinths might have played an 
important role at these gatherings. 

This could also explain why a number of 
labyrinths are situated close to medieval 
churches and some of our oldest cities from 
the same time. There is reason to believe that 
the building of churches and towns often took 
place at old important meeting-places from 
heathen times. In that case the labyrinths can 
be interpreted as forerunners to the medieval 
churches and towns, indicating that these 
places had important functions long before 
Christianily came to Sweden. However to 
prove such a theory it is necessary lo deter-
mine the age of the labyrinths linked to 
early churches and towns. Since these laby
rinths usually are not connected with pre
historic graves there still remain important 
obstades for building a more solid theory. 

Most labyrinths of suspected prehistoric 
origin are situated far enough from the coast 
to exclude the possibility that they have been 
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used by fishermen for protection and good 
luck at sea. Some traditions give us an idea 
of their former use. There are many examp
les from Sweden — as well as England 
and Germany — showing that labyrinths 
were used for games in the spring, never 
earlier than Easter and not låter than 
Midsummer. There are no traditions from 
Sweden indicating their use for dancing, but 
there are numerous reports about young 
people running or walking in the labyrinths. 

Other traditions tell us about horse-riding 
in labyrinths •— a habit which would fit 
perfedly to older theories about the roman 

game "ludus Troiae" and the picture on an 
Etruscan vase of a labyrinth and two men 
on horseback. 

There are also traditions revealing a popu
lär belief that a young woman was kept 
prisoner in the centre of the labyrinth, while 
the rescuer had to pass through all the 
narrow pathways to break into the prison. 
These traditions fall inte the same pattern 
as similar stories from Finland where there 
is also a well-known wall-painting in a 
church showing a girl in the centre of a 
labyrinth. 
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