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approximatly 80 inland about 20 of which are located on ancient burial grounds from both   

bronze and iron age. The Troy Towns in Sweden are mostly marked with round circles of 

stones, the size of human skulls, and placed directly on the ground. The entrance of a Troy 

Town is often formed as a cross. There are some turf labyrinths left in Denmark, England 

and Germany but most of them are overgrown by grass and can no longer be seen. The Troy 

Towns are hard to date. Away from the coast one can examine their contexts whilst along the 

coast lichenometry and the sea level may be used to determine the age of them. There are 

different ways to describe the purpose of them depending on what period they belong to and 

where they are situated. Researchers do not agree on all the theories and many of them are 

based on older explanations. Still new theories appear. My purpose apart from describing 

the Troy Towns is to examine and compare the theories and to evaluate their plausibility. 
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1.Inledning                                                                               

Sverige är det land i världen som har flest trojaborgar bevarade, ca 400. En trojaborg är en 

labyrint som lagts med stenar i cirklar enligt ett mönster som gör att det bara finns en väg in 

och samma väg ut. Traditionen att bygga trojaborgar är lång och indikerar att användningen av 

dem fyllde en viktig funktion i sina samtida kontexter. De flesta trojaborgarna finns efter 

kusterna och på öar. Ett 80-tal av Sveriges trojaborgar ligger på forntida gravplatser eller på 

kyrkogårdar i inlandet. Syftet med trojaborgarna är fortfarande höljt i dunkel men det finns 

många teorier om vad de haft för användningsområden. Dessa kommer att diskuteras i denna 

uppsats.                                     

Det är av stor vikt att vi som lever nu försöker närma oss vår historia. Den förhistoriska 

tiden, om vilken vi inte har några andra källor än fynden i sig och kontexterna de hittats i att 

utgå ifrån, är svårast att få grepp om. De som ansvarade för verksamheten i trojaborgarna ville 

antagligen inte att kunskapen om den skulle spridas. Vi vet inte så mycket mer om deras 

betydelse under medeltiden heller. Här behöver vi information från tidiga källor, både norröna 

och andra, från förebilder i andra kulturer och från den mer sentida forskningen från 1800-talet 

och framåt. Teorier om trojaborgarnas funktion kan förhoppningsvis hjälpa oss att få en glimt 

av våra förfäders föreställningsvärld.  

1.1. Syfte och frågeställningar                                                     

Böcker, artiklar och rapporter som ur olika infallsvinklar beskriver trojaborgar kommer 

fortlöpande ut. Intresset för labyrinter är stort. Trojaborgarna ligger där de legat i årtusenden 

och de används fortfarande, även om syftet idag är ett annat. Till Rösarings trojaborg i Upplands 

– Bro kommer labyrintintresserade från hela världen. Gotlands trojaborgar drar varje år turister. 

Bakom Solliden på Skansen vandrar både barn och vuxna runt i en kopia av Visbys trojaborg.   

         Syftet med uppsatsen är att undersöka vad forskarna om Sveriges trojaborgar kommit 

fram till i forskningen om dem. Vad vet de om dem och vad vet de inte. Inga forskare kan med 

säkerhet veta vilken funktion trojaborgarna haft under de minst 2000 år de funnits och använts. 

Vilka teorier olika forskare kommit fram till om hur trojaborgarna använts i olika perioder och 

kontexter, ska undersökas i uppsatsen för jämförelse och analys av dem. 

Vad vet forskarna om trojaborgarna i Sverige och vad vet de inte? Vilka teorier om deras 

användning finns? Vilka argument om deras användning bygger forskarnas teorier på och hur 

trovärdiga är de?  

1.2. Teori och perspektiv                                                                                  

Jag använder mig av den traditionella arkeologiska teorin om kontextens betydelse för att tolka 

fynden. För trojaborgarna är kontexterna där de hittats nästan den enda säkra uppgiften om dem. 
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Tyvärr kan enbart kontexterna inte med säkerhet ange åldern på dem. 

Ian Hodders entanglementteori, vilken utgår ifrån fynden i sig och de relationer som finns 

till andra fynd och till människorna som använt dem, kan appliceras på fenomenet trojaborgar 

på många sätt. Trojaborgarna per se är invecklade figurer och sambanden stenarna emellan och 

mellan labyrinter i Sverige och på andra håll i världen och mellan stenar och människor och de 

som kommit i kontakt med dem, bildar ett trassligt nätverk (Hodder 2012). Stenarna har hämtats 

och organiserats av människor vilka varit behjälpliga med själva byggandet och kanske också 

varit med om att använda trojaborgarna. Trådar går bakåt och framåt i tiden och runt stora delar 

av världen. Människor har burit på minnet av och kännedomen om trojaborgar från land till 

land under sina resor och spridit föreställningen om dem vidare. Användarna av trojaborgarna 

har varit av skilda slag och med olika syften, allt ifrån präster och prästinnor till fiskare och 

vanliga människor; ung som gammal, kvinna som man.  

Avbildningar av trojaborgar har hittats bl.a. som religiösa symboler i Indien, på keramik 

från Etrurien och mynt från Knossos, på hällristningar i nuvarande Spanien och Portugal, på en 

husvägg i Pompeji, som mosaiker under Romarriket, i kyrkgolv, i medeltida manuskript och 

som målningar på kyrkoväggar. I Sverige hittar vi dem som inristning på en kyrkklocka, ett 

gravkors, ett mangeldon, i en väderkvarn m. m. De har också stått modell för en ritlek bland 

barn. Oräkneliga trådar har funnits mellan människor och ting i de svenska trojaborgarnas 

nätverk. 

I teorierna om deras användning lyfts ett religionshistoriskt perspektiv fram. Stämmer 

teorierna har inte enbart inlandslabyrinterna en religiös bakgrund. När kyrkorna byggdes och 

trojaborgarna fick ligga kvar på kyrkogården blir det svårare att se deras religiösa koppling, 

men den finns där, och kustlabyrinternas magiska uppgift är definitivt religiös. 

1.3  Metod och källmaterial 

Metoden är jämförande litteraturstudier. Jag söker information om de svenska trojaborgarna för 

att undersöka och redogöra för vad vi redan vet om dem. Jag letar också efter teorier om deras 

funktion. Informationen om trojaborgarna och teorier om deras funktion presenteras i en 

bakgrundsdel under punkt 3.  

De teorier om trojaborgarnas funktion som påminner om varandra kommer att utgöra en 

egen grupp, t.ex. fruktbarhetskult eller jungfrudans. Enstaka teorier redovisas som egna 

grupper. Första delen av diskussionen behandlar det som är osäkert om trojaborgarna. Den 

senare delen analyserar teorierna om syftet med dem för att jämföra dem utifrån olika ingångar 

och för att pröva trovärdigheten i dem.  

Källorna hittar jag i referenslistorna till de böcker och artiklar om trojaborgar jag gjort ett 

urval av. Så långt det går använder jag originalkällor. Förutom svensk och skandinavisk 

forskningslitteratur använder jag de klassiska verken om labyrinter av William Henry 

Matthews från 1922 och Hermann Kerns engelska version från 2000. 

Jag kommer att särskilt att använda Uppland som utgångspunkt eftersom där funnits och 

finns labyrinter från olika perioder och kontexter. (Bilaga 1). Jag ska besöka två av dem; 

primärkällan Rösaring i Upplands-Bro med ursprunglig trojaborg och Vårfrukyrkan i 

Enköping där det tidigare funnits en trojaborg. Även exempel från övriga Sverige och 

exempel utanför Sveriges gränser används där så behövs.  
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Fornsök är en källa men har lagt om system under arbetets gång därför används i de flesta 

fall de RAÄ-nummer som stått i de texter jag läst. 

1.3.1. Källkritik 

William Henry Matthews, 1922, Lars-Ivar Ringbom, 1938, Nils Sundquist, 1956, Hermann 

Kern, 1982 (2000), och Christer Westerdahl, 2016, hänvisar alla i sina texter till den tyske 

naturforskaren Ernst Krauses avhandling om Nordeuropas trojaborgar från 1893. Krauses 

inflytande på forskningen om trojaborgar är tydligt. Enligt Westerdahl är mycket hos Krause 

rena fantasier. Innehållet anknyter alltför mycket till de då rådande idéerna om fruktbarhetsmagi 

och Krause närmar sig för mycket det indoeuropeiska språkfältet, i stället för att se till de stora 

möjligheter som vårt tvärkulturella utbyte genom årtusendena har gett oss (Westerdahl 

2016:12). Två år efter att Westerdahls ”Livets och dödens labyrinter” släppts skriver Anders 

Kaliff i ”Källan på botten av tidens brunn” att vi med DNA-teknikens hjälp nu kan följa det 

indoeuropeiska folkets vandringar från Centralasien till Europa. Anders Kaliff anser att kärnan 

i den fornnordiska religionen sannolikt är kopplad till de indoeuropeiska rötterna och att man 

kan se en stor kontinuitet i den fornnordiska religionen ända från bronsåldern (Kaliff, 2018). 

John Kraft, som forskat och skrivit om trojaborgar sedan 70-talet, har kritiserats för sina 

teorier om de olika kultförbund som enligt honom tillbad olika gudar på rullstensåsarna på 

Mälarens norrsida under järnåldern och kanske tidigare (Kraft 1995:11). I Göran Burenhults 

”Arkeologi i Sverige” del 3 berättar Burenhult att Åke Hyenstrand använt gravfältsbilden i 

Mälarlandskapen för att ge en bild av koloniseringen i området och att till bygderna sannolikt 

kunde knytas ätter och släkter vilka tillsammans bildat en lös federation av hövdingadömen. 

Senare i samma avsnitt berättar Burenhult att det i anslutning till järnåldersbygderna restes 

monumentala gravhögar och menar att det bekräftar Hyenstrands bild och att dessa ”kan 

betraktas som utslag av en form av hövdingadömen” (Burenhult 1991:137). Kaliff skriver i 

”Skenet från det förflutna” att hövdingarna i Östergötland och Linköpingstrakten under 

folkvandringstiden knyter makten till sig och att kultplatserna har en särställning. Även han 

nämner storhögarnas betydelse (Kaliff 1995:89).  

Kraft använder många muntliga uppgifter från Nordiska Museets etnologiska 

undersökning, EU. Tillförlitligheten till de muntliga uppgifterna kan ifrågasättas. Minnet är 

ibland ett bedrägligt såll och jag är sparsam med att hänvisa till dem. 

Det finns anledning att ifrågasätta även primärkällorna, alltså trojaborgarna själva. Stenarna 

kanske är utbytta, labyrinten omgjord och placerad på ett nytt ställe eller helt nygjord. I RAÄ:s 

skrift ”Falska fornlämningar? Om fornlämningars autenticitet” berättar Nanouschka Myrberg 

om en labyrint som upptäckts på Måkholmen utanför Grebbestad. På skylten uppsatt av 

Bohusläns museum stod att den var 500 år gammal. Den visade sig vara gjord 1974 av två 

pojkar som varit sommargäster på ön. När en av dem återvände år 2000 upptäckte han misstaget 

museet gjort.  

Myrberg definierar vilka egenskaper en fornlämning måste uppfylla för att räknas som äkta. 

Hon tar i det sammanhanget upp Kulturminneslagens krav för att labyrinten ska räknas som en 

äkta fornlämning. Den ska bl. a. vara en lämning efter människors verksamhet under forna tider, 

ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven (Myrberg 2002: 22f, 32f). 

Är trojaborgar som använts för magi ända in på mitten av 1900-talet varaktigt övergivna?  
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1.3.2. Avgränsningar 

Uppsatsen handlar om trojaborgar vilket betyder att den rent geografiskt rör sig i  

Nordeuropa, speciellt inom nuvarande Sveriges gränser eftersom de flesta stenlabyrinterna 

finns här. För att ha jämförelsematerial används även uppgifter från andra områden men fokus 

ligger på Sveriges trojaborgar. 

Uppland fungerar som exempellandskap eftersom där finns och fanns representanter för 

forntida och medeltida inlandslabyrinter och även kustlabyrinter. 

 Jag behärskar inte tyska och har därför inte kunnat läsa Ernst Krauses avhandling om 

Nordeuropas trojaborgar från 1893 på originalspråk. Jag har inte hittat någon engelsk 

översättning av den utan förlitar mig på uppgifter i andra hand. 

Uppsatsen behandlar inte häcklabyrinter och inte heller kyrkornas golvlabyrinter.  

Nya trojaborgar läggs fortfarande men syftet med de behandlas inte i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

2. Forskningshistorik 

I en handling från 1565 i Stockholms slottsarkiv står att Erik XIV, två av hans läkare och 

trädgårdsmästaren Allard den 7 maj ”lopho Trögheborg”. I Kungsträdgårdens inventarium från 

1648 kan man läsa att en del av den benämnes ”Tröijenburgz Qwarteret” (Almgren 1934:93). 

Bägge exemplen åsyftar trädgårdslabyrinter vilka blev populära under renässansen. Här får vi 

indikationer på att namnet trojeborg var ett begrepp med olika varianter och att det använts för 

olika slags labyrinter.  

Trojaborgarna har sedan rannsakningarna efter antikviteter genomfördes av Johan Hadorph 

1667-1693, räknats till våra fasta fornlämningar, trots att de inte finns upptagna bland de nio 

grupper av monument och antikviteter Hadorph uppmanats samla in uppgifter om 

(Rannsakningar efter Antikviteter 1960: XXI-XXII). I rannsakningarna kan man under Låssa 

socken i Uppland läsa om en ”Tröyenborgh af Steen” som lagts i 15 varv uppe på åsen 

(Rannsakningar 1960:55).                                                                                                    

Olof Rudbeck d.ä. har i Atlantica från 1695 avbildat en serpentinlabyrint på Öland, mitt 

emot Kalmar.  Enligt Bo Stjernström finns den inte längre kvar (Stjernström 1992). På sin 

öländska resa 1741 besökte Carl von Linné ön Blå Jungfrun. I sin dagbok noterar han att på ön 

finns en trojenborg (Gullander 1970:130).  

Hans Hildebrands inledningsföredrag i Historiska Föreningen 1862 om labyrinter som 

Evert Baudou nämner, (Baudou 2012:66), gick inte att spåra, men i Förr och Nu:s tredje band 

från 1872 fann jag ett ”Bref i antiqvariska ämnen” från honom om labyrinter och trojaborgar. 

Historiskt spårar han dem till Egypten. Han refererar till en utgrävning från 1843 då en plats 

med ruiner efter en grupp byggnader med hundratalet kammare och många gångar i ett enda 

virrvarr upptäckts och kallats för labyrint. Han gör också ett försök att tolka trojaborgarnas 

användning (Hildebrand 1872). Hildebrand tar 20 år före Krauses avhandling upp stoff som 

sedan refereras till och har stått sig i snart 150 år. 1904 skriver Oscar Almgren i ”Sveriges fasta 

fornlämningar” ett kapitel om labyrinter, men inte alls lika ingående som Hildebrand 1872 

(Almgren 1904:54f).  

Under 1900-talet publiceras artiklar och texter med fokus på olika landskaps och områdens 

trojaborgar. De innehåller till största delen fakta om var de finns och vilka typer de tillhör. Nils 

Sundquists ”Trojeborgarna i Uppland och deras fränder” är ett sådant exempel (Sundquist 

1956).   

I slutet av 70-talet börjar John Kraft att publicera sina forskningsrön om trojaborgar. Också 

han inventerar olika landskaps förråd av stenlabyrinter, vilka han försöker sätta in i ett större 

sammanhang. Ett exempel är ”Gotlands trojeborgar” (Kraft 1983). Kraft har gjort den mest 

övergripande utredningen av trojaborgarnas namnvarianter. I artikeln ”Labyrintnamn – från 

Troja till Trelleborg” går han igenom namnskicket från norra Tyskland och norrut i Europa 

(Kraft 1986). Krafts kartor är mycket informativa och han har också publicerats i alster utanför 

Sveriges gränser. 1987, 1990 och 1991hade han artiklar i Jeff Sawards tidskrift Caerdroia, en 

engelsk tidskrift som ägnar sig åt labyrintforskning. I Hermann Kerns ”Through the Labyrinth” 
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finns Kraft representerad på flera ställen (Kern 2000). Kern, liksom många andra forskare, 

använder sig av Krafts kartor och tackar honom för hans bidrag. Kerns verk är mycket 

omfångsrikt och behandlar hela världens labyrinter och återkommer ofta i referenslistorna. 

Krafts senaste artikel, ”Labyrinter äldre än medeltida”, publicerades i Populär Arkeologi 1 från 

2014 (Kraft 2014). 

  Marinarkeologen Christer Westerdahl liksom Bo Stjernström börjar ungefär samtidigt 

publicera artiklar med fokus på våra kustlabyrinter. Den senare också tillsammans med sin fru 

Anita. Stjernström skrev i ”Bottnisk kontakt”, en sammanställning från en maritimhistorisk 

konferens i Örnsköldsvik 1982, en artikel om ”Dokumentation och klassificering av labyrinter” 

i vilken han behandlar olika typer av labyrinter och ingående beskriver hur de konstrueras 

(Stjernström 1982). Westerdahl gav 2016 ut ”Livets och dödens labyrint” som till stor del 

bygger på egna rön, speciellt i fråga om kustlabyrinter men också om syftet med trojaborgarna. 

Boken innehåller en grundlig sammanfattning av tidigare labyrintforskning i Sverige, i vilken 

Kraft har en framträdande roll. Westerdahl använder sig även han av många av Krafts kartor 

(Westerdahl 2016). 

Krause är vida känd inom labyrintforskningen med sin avhandling ”Die Trojaburgen 

Nordeuropas, ihr Zusammenhang mit der indogermanischen Trojasage von der entführten 

Sonnenfrau”, vilken utgavs1893. Därifrån kommer många av tankarna som präglat senare 

forskning. 2016 kom en nyutgåva av ”Die Nordische Herkunft Der Trojasage”, en betraktelse 

genom den tretusenåriga urkunden, vasen från Tragliatella (se bilaga 2a), ett supplement till 

tidigare nämnda avhandling om Nordeuropas Trojaborgar. Att det kommer ut i nytryck mer än 

hundra år senare säger något om hans tankars, men också om vasens, aktualitet.  

Engelsmannen William Henry Matthews gav1922 ut ”Mazes and labyrinths” som blivit ett 

historiskt dokument och getts ut på nytt i faksimilupplaga 2018. De figurer och bilder han 

använder har gått i arv och han är den förste att skriva ett så omfattande verk om labyrinter. 

Hermann Kerns ”Labyrinthe” kom på tyska 1982. Den beskriver labyrinter under 5000 år 

och innehåller 666 illustrationer. Den engelska översättningen kom 2000 och har titeln 

”Through the Labyrinth”. Kern använder sig också av Krafts kartor och Kern tackar Kraft för 

hans bidrag till boken. Kerns verk är mycket omfångsrikt och han, liksom Matthews, 

återkommer ofta som referenser inom labyrintforskningen. Kraft och Jeff Saward skrev förordet 

till Kerns minne i den engelska utgåvan.  

 Saward är en engelsk historiker. Han, liksom Kraft, har fungerat som inspiratör för forskare 

och andra intresserade av labyrinter. Saward har ägnat större delen av sitt liv åt 

labyrintforskning, med speciellt intresse för Englands torv- och häcklabyrinter. 1980 grundade 

han ”Caerdroia, the Journal of Mazes and Labyrinths” och 2000 grundade han och hans hustru 

Kimberly sällskapet Labyrinthos. Varje år ordnar de studieresor och flera gånger har sällskapet 

varit i Sverige för att studera våra trojaborgar. 2003 gav Saward ut ett internationellt verk med 

en sammanfattning av världens labyrinter, ”Labyrinths and Mazes”.  
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3. Vad vet vi om trojaborgarna? 

För att uppnå syftet med uppsatsen behöver jag undersöka vad forskarna vet om trojaborgarna 

och deras särställning som fasta fornminnen. Deras sårbarhet där de ligger in situ, helt öppet på 

marken och på hällarna, har många gånger resulterat i att stenar har flyttats om eller bytts ut 

eller helt enkelt burits iväg och använts som fyllning eller dylikt någon annanstans. Det är ett 

tecken på att trojaborgarna spelat ut sin roll och att vi inte längre vet vad de symboliserat.  

Det finns mycket som är höljt i dunkel gällande trojaborgarna men vissa fakta är forskarna 

överens om, t. ex. deras utformning och spridningsområde. Dateringen däremot, speciellt av 

trojaborgarna i inlandet, är osäker. Där får kontexten stor betydelse. För kustlandets trojaborgar 

har lichenometri, lavdatering, tillsammans med studier av havsnivån kunnat ge en mer noggrann 

datering.  

3.1. Utformning  

Trojaborgarna har lagts av stenar stora som huvuden direkt på marken eller vid kusten direkt 

på hällarna. De har även skurits ut i direkt i grästorven. De som lagts med stenar finns bevarade 

i stor utsträckning medan de som gjordes i torven har växt igen och de flesta är idag försvunna. 

Att de i Sverige lades med sten beror på den stora tillgången av stenar från rullstensåsar och 

klapperstensfält som lämnats kvar efter inlandsisen.  

                               1a                                                                              1b                                                                                             

                                                     
 Figur1a och b.: Två olika varianter av envägslabyrinter. 1a en klassisk och 1b en medeltida.             

 Med tillstånd av Jeff Saward, labyrinthos.net 

 

Samma modell av labyrint finns i många länder i Nordeuropa och det finns olika varianter av 

den. Trojaborgarna är envägslabyrinter. De har en ingång som utan irrgångar leder till mitten 

och sen följer man samma väg ut. (Fig. 1). Trojaborgen har den klassiska labyrintens 

utformning. Den kallas också vinkellabyrint. Den vanligaste modellen har ett kors av stenar 

som utgångspunkt vilket fungerar både som in- och utgång. I korsets vinklar läggs nya vinklar 

och i dessa placeras en sten. Beroende på åt vilket håll öppningen ska vara utgår man från en 

av korsets armar och lägger stenar som anknyter till närmaste vinkeln. Den första bågen som 

bildas från korset till första vinkeln blir labyrintens mitt. (Bilaga 3).  
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Den enklaste formen av trojaborg har 8 vallar. Den kan utvidgas med fyra vinklar till 12 

vallar och med ytterligare fyra vinklar till 16 vallar. Labyrinten i Rösaring vid Upplands-Bro 

har 16 vallar.  

 Trojaborgarna blir mer njurformade beroende på underlaget och en del är fyrkantiga. Vissa 

trojaborgar saknar kors och har mer formen av en spiral som t.ex. Horns labyrint i Västergötland 

och de i Norrbotten och norra Ångermanland där spiralformen verkar vara vanligast. (Fig. 2). 

Trojaborgar på andra håll kan också ha haft spiralform men blivit omplockade senare. Spiraler 

och olika former av cirklar och ringar är vanliga på hällristningar. (Fig. 3). I Sverige har inga 

trojeborgar hittats på hällristningar från bronsålder, vilket i sig inte utesluter att det fanns 

trojaborgar. De kanske bara inte fick avbildas.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Fig. 2. Horns Labyrint. Westerdahl efter Kraft                                                                                                                                                         

                                                                 Fig. 3. Hällristning Hjulatorp, Småland. Almgren (1927:98) 

 

Om öppningen är åt vänster eller höger verkar inte ha spelat någon roll, enligt Westerdahl. 

Krafts intryck var dock att påfallande många av de som låg på höjder, vilka han räknade till de 

äldre, hade ingången i väster (Westerdahl 2016: 39, 44). 

Att märka ut en plan innan man lägger en trojaborg är svårt beroende på underlag. Det är 

logistiskt klurigt att få till de rundade vallarna så att gångarna stämmer och labyrinten får den 

form man önskar. Ringbom beskriver i ”Trojalek och tranedans” hur en snörpassare sätter fast 

ena änden av ett snöre i det som ska bli mitten. Den andra änden knyter han runt en arm. Sen 

går han med lyftad arm runt centrum så många varv som behövs, utifrån och in mot mitten. 

Snöret runt armen snurras upp och radien förkortas. I snörpassarens spår uppdras en spirallinje 

som utmärker gångarna och lätt kan justeras till en trojaborg (Ringbom 1938:71f). (Bilaga 4). 
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3.2. Geografisk spridning   

3.2.1. Trojaborgar i norra Europa 

Trojaborgar lagda av sten finns bevarade i Sverige, Finland, Norge, Ryssland och i Estland. 

(Bilaga 5). I Sverige finns det flest, ca. 400 stycken. Ett hundratal är sentida och det är inte 

säkert att de uppnår fornminnesstatus. Totalt finns ca. 600 i Nordeuropa men antalet ändras, 

fler kommer till och somliga försvinner.  

I Finland finns ca. 200. De flesta är kustlabyrinter och anses vara anlagda av svenska 

kolonisatörer vilket också gäller för de tiotal trojaborgar som idag finns i Estland. 

I Norge finns ett 20-tal trojaborgar varav ca. tio finns vid Oslofjorden och en på 

Atlantkusten norr om Bergen. Övriga finns i Finnmark i norra Norge. De nordnorska 

fältlabyrinterna ansluter enligt Westerdahl till de labyrinter som finns på Solovjetskijöarna vid 

Vita Havet, på fastlandet mittemot öarna och på Kolahalvön. Nu finns totalt 22 kvar men det 

har funnits ett 40-tal (Westerdahl 2016:34).  

På Island har det funnits fyra trojaborgar på den nordvästra sidan. Kraft skriver på sin karta 

över Nordeuropas labyrinter att ingen av trojaborgarna bevarats, (Kraft 1995:7), men på 

sällskapet Labyrinthos hemsida under foton av stenlabyrinter finns en bild av en isländsk 

labyrint som ligger i Dritvik (Saward 2019). 

Trojaborgarna i Danmark, England, Tyskland och Polen var av torv och de flesta är 

överväxta. 

3.2.2. Trojaborgar i Sverige 

Tillgången på stenar i Sverige är en del av förklaringen till trojaborgarnas närhet till 

rullstensåsar och klapperstensfält. Trojaborgar finns i de flesta landskap i nuvarande Sverige 

men Jämtland, Härjedalen och Lappland har inga. Från Dalarna finns en uppgift på Fornsök. 

Från Gästrikland, Närke, Östergötland, Öland, Värmland och Skåne finns endast ett fåtal 

rapporterade (Westerdahl 2016:24). Skåne hörde ihop med Danmark vars tradition var att skära 

ut trojaborgarna i grästorven och därför är de nu försvunna. 

De flesta kustlabyrinterna ligger i ett bälte från Hälsinglands kust och ända högst upp i 

Bottniska viken. Både norr och söder om Stockholm finns det många men söderut glesnar det. 

I Småland tätnar det igen men runt Skånes kust blir det tomt. Trojaborgar finns också på 

Västkusten och norrut in i Oslofjorden. Norra Upplandskusten och Gästrikekusten har nästan 

inga fynd av trojaborgar. Ett fynd från Vitgrund utanför Gävle rapporterades av Bo Ulfhielm så 

sent som 2014 (Ulfhielm 2014).  

Trojaborgarna ligger som kluster i Bottniska viken på både Finlands och Sveriges sida. Vid 

Åland är det likadant. Där går som ett band från Roslagen över Åland till de svensktalande 

områdena på finska kusten och vidare in i Finska Viken. På Västkusten och uppåt Oslofjorden 

finns också ett kluster. (Bilaga 5). Klustren verkar ligga där sjötrafiken varit som tätast och där 

säsongsfiskarna anlagt fiskelägen. Norra Bohuslänskusten är rik på hällristningar vilket tyder 

på stor aktivitet i området under lång tid. (Bilaga 5). 

Gotland är som ett eget kluster med trojaborgar. Problemet med dem är att det är svårt att 

avgöra vilka som är äkta fornlämningar. På 1800-talet gick folkskollärare ut med sina elever 

och anlade nya trojaborgar. De har inte använts i äldre tiders bruk och är inte lämningar efter 
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människors verksamhet under forna tider, alltså klarar de inte Kulturminneslagens definition av 

en fornlämning.   

3.3. Upplands trojaborgar   

3.3.1. Inlandstrojaborgar 

I Upplands inland finns och har funnits trojaborgar på gravfält och kyrkogårdar och ute vid 

kusten. Idag finns endast labyrinten Rösaring på Uppsalaåsen vid Sanda i Lossa socken kvar av 

de trojaborgar som en gång legat på åsarna norr om Mälaren. Den som låg på kyrkogården i 

Enköping uppe på Enköpingsåsen finns inte kvar. Den fick enligt Nils Sundquist ”skatta åt 

förgängelsen” (Sundquist 1956:47), då kyrkogården norr om Vårfrukyrkan utvidgades 1883. 

En planskiss av labyrinten finns bevarad. Det var en traditionell trojaborg med 8 vallar. Skissen 

användes 1993 för att anlägga en ny trojaborg öster om kyrkogården. (Bilaga 6 a och b). 

Den tredje trojaborgen, Ekebo-Smedby i Upplands-Väsby, låg på Stockholmsåsen och i 

närheten av tre gravfält. 150 gravar från bronsåldern och tidig järnålder fram till och med 

folkvandringstiden 400–550 e.v.t. hittades vid totalututgrävningar 1935–61 (Westerdahl 

2016:76). Kraft påpekar att alla tre Upplandslabyrinterna, liksom Tibblelabyrinten i 

Västmanland på Badelundaåsen ligger i närheten av orter med namn som anknyter till asagudar, 

t. ex. När och Ull (Kraft 1995:10f). (Bilaga 7a). 

 Trojaborgen Rösaring i Sanda med sina 16 vallar ligger fortfarande kvar på Uppsalaåsen, 

vilken nu ligger 60 m. ö. h. men i början på bronsåldern 20 m. ö. h. (Fig. 4) På bronsåldern och 

vikingatiden var utsikten över Mälaren med dess sjöfart nedanför åsen fantastisk. Sjöleden från 

Södertälje blev så småningom för grund för trafik och leden som gått från Tälje, förbi Birka 

och Adelsö, passerat Sanda och fortsatt norrut förbi Uppsala och Gamla Uppsala ända till 

Vendel och Valsgärde, blev i slutet av vikingatiden ofarbar. (Bilaga 7b). Handelsskeppen 

passerade inte längre och aktiviteten i Sanda avtog.   

Kraft liksom Börje Sandén, nuvarande ordförande i Upplands Bros hembygdsförening, är 

övertygade om att labyrinten är äldre än vikingatida om man ser till kontexten. 1979 upptäcktes 

en processionsväg från ca. 800. Vägen går 540 m från en gravhög från vikingatiden i söder till 

vad som antas ha varit ett kulthus i norr. Processionsvägen grävdes ut 1981–82. Gropar 

upptäcktes på sidan om vägen, men de var inte rester av stolphål. I närområdet ligger tre stora 

bronsåldersrösen på rad, stora till diametern men inte särskilt höga. Ca. 300 järnåldersgravar 

har hittats nedanför åsen vilka är yngre än de uppe på åsen vid labyrinten. (Sandén 2019) 

 Peter Bratt från Stockholms länsmuseum ansvarig för Rösaringsprojektets utgrävningar 

1996–98 beskrev området som en unik och monumental fornlämningslokal. Fältarbetena var i 

första hand inriktade på att finna och ringa in den boplats som bör ha avsatt de monumentala 

fornlämningarna vid och intill Rösaring. Lämningar av en bronsgjutarverkstad upptäcktes, 

vilket endast hittats på Birka och i Sigtuna tidigare. Råmaterial till framställning av 

bronsföremål, bronsskrot för återbruk och bronssmältor som antagligen tappats på gjuteriets 

golv hittades. (Bratt & Andersson 2000). 

Enligt Sandén har man i Rösaring med all sannolikhet tillbett någon av gudarna uppe på 

åsen vid labyrinten och processionsvägen. Han föreslår Nerthus, jordgudinnan, som senare 
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byttes ut mot Freja. Berättelser om hur jordgudinnan åkte i procession i vagn på våren finns hos 

Tacitus i Germanerna 98 e.v.t. (Sandén 2019). I Catharina Ingelman–Sundbergs ”Forntida 

kvinnor” skriver hon om Rösaring och att man där förmodligen dansat till Nerthus ära 

(Ingelman–Sundberg 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Labyrinten Rösaring 1956. Bild ukforsk.se/hembygd. 

 

Här har idkats handel med handelsmän som kommit båtvägen från främmande länder och på 

vägen stannat hos hövdingen i Sanda. Platsen var med sitt läge mycket strategisk och labyrinten, 

processionsvägen och gravhögarna var med stor sannolikhet kända vida omkring. Varför har 

inte fler undersökningar gjorts? Om så mycket hittats under de fåtal utgrävningar som gjorts 

hittills, vad kan inte då finnas kvar att upptäcka?  

3.3.2. Kustlabyrinter  

De flesta kustlabyrinterna hör till Roslagen och Stockholms norra skärgård, med en 

koncentration till socknarna Rådmansö, Blidö och Djurö sydöst om Norrtälje. En trojaborg 

ligger ensam på Gräsö utanför Öregrund, mitt på Upplandskustens norra del. I Rådmansö 

socken finns eller fanns sex stycken. Labyrinten Ringboslottet på Tjockö vid Yttre Hamnskär 

och den vid Flågskär var bägge svårt skadade när Sundquist skrev sin artikel. Han tolkar det så 

att eftersom stenarna legat lösa var de lättrubbade vid beredskapsarbeten och försvarsövningar. 

Trojaborgarna vid Bredskär, Svenska Högarna, Björkskär och Duvnäsviken på Gisslingö var 

1956 i bra skick (Sundquist 1956:48f). Bredskär har enligt Kraft en tredubbel labyrint med 16 

vallar. Han varnar för att man kan missa den äkta trojaborgen på Västra Klubben vid Svenska 

Högarna, eftersom en irrgång som ursprungligen var en spiral lades vid kyrkogården på 50-talet 

(Kraft 1995:12).  

Labyrinten på Svenska Högarna har kallats Jungfruringen och på Rödlöga har funnits en 

som kallades Jungfru Maria-dansen och Jungfru Marie-ringen. I Blidö socken finns en labyrint 

vid Köpmanholm som i allmänhet kallas Mariaringen men även för Jungfruringen (Kraft 

1986:41). Att se släktskapet med Åland med jungfrunamn på sina trojaborgar går inte att 

undvika. 

I Djurö finns en trojaborg vid Södra Berghamn. På Skarv i Blidö socken finns två 

labyrintristningar på berghällen. De är sentida ristningar och permanent imålning och 
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dokumentation gjordes i juli 2016 av Sven Gunnar Broström (Broström 2016). (Fig. 5.) 

 

 

 

 

                                               Fig. 5. Labyrintristningen på Skarv. Foto: Rinaldo, B. 2017 

 

Ristningar i samband med kustlabyrinter är ovanliga och föreställer ofta kompassrosor Dessa 

kan också förekomma i lagd form.  

3.4. Datering av trojaborgar  

Att exakt datera trojaborgarna är svårt. Det är ont om skriftliga källor där trojaborgar omnämns. 

Trojaborgarna är anlagda med stenar men stenarnas egen ålder säger inget om när labyrinten 

lades.  Forskarna har använt sig av kontexten i vilken trojaborgen befinner sig, vilken är den 

metod som kan ge oss den viktigaste informationen vad gäller inlandslabyrinternas ålder. 

Inlandslabyrinterna ligger ofta på gravfält, ibland tillsammans med domarringar och till och 

med tillsammans med rösen från bronsåldern. I Visby ligger trojaborgen nedanför Galgberget 

på ett gravfält från järnåldern. I anslutning till galgplatsen har ben av människor hittats som 

daterats till 1200-talet. (Fig. 6.) 

 

 
Fig. 6. Visbys trojaborg. Labyrinthos.net. 

 

När kristendomen infördes byggdes de nya kyrkorna ofta på de gamla begravningsplatserna. 

För att inte skapa missnöje hos befolkningen fick många gamla seder och bruk finnas kvar 

parallellt, liksom trojaborgarna. Ólaf den Helige och Jungfru Maria fick överta de gamla 

gudarnas funktioner i samband med årsväxt och gröda (Näsström 1994: 107).                Att 

labyrinterna funnits där innan kyrkorna byggdes indikeras av att trojaborgar till dels byggts över 

av kyrkan eller fått anpassa sig på annat sätt. I Fröjel på Gotland har en pump satts upp på en 
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del av trojaborgens utrymme. Där kan ha legat en källa i forna tider. (Fig.7.)  

 

                                                                                               
Fig.7. Fröjel kyrka med trojaborg och del av pumpens grund t.v. Labyrinthos.net. 

Ute vid kusten kan man genom lavdatering, s.k. lichenometri, mäta lavarnas tillväxt på stenarna 

kan se hur länge de minst kan ha legat där. Genom att jämföra dessa resultat med havsnivån för 

trojaborgens nuvarande läge kan man åldersbestämma de labyrinter som ligger på kala 

berggrunder och på klippor och skär utan växtlighet. Noel Broadbent och Rabbe Sjöberg har 

konstruerat tillväxtkurvor i form av regressionsekvationer vilka har en standardavvikelse med 

+/- 50 år. Kurvorna täcker kusten från Hornslandet i söder till Haparanda i norr. De kunde 

konstatera att de flesta av Norrlandskustens labyrinter lades mellan 1550 och 1650. Ett fåtal är 

från 1250 till 1500 och några är anlagda från efter 1650 och ända in på 1900-talet (Sjöberg 

1995:17) En av de äldsta kustlabyrinten i Sverige är den som ligger vid ett bronsåldersröse vid 

Järve i södra Norrbotten, Hjortlax 72:2. Den ligger 85 m. ö. h. och den har kunnat dateras till 

tidigast 1299 (Westerdahl 2016:43). 

 Bilder på labyrinter har också hittats i kyrkor som den i Grinstad kyrka i Dalsland. 

Modellen liknar mer de franska katedralernas labyrintbilder (Fig.1b). Bilden kan vara från 

kyrkans invigning på 1200-talets början, vilket säger oss något om att det fanns trojaborgar 

redan då. För att lägga eller för att rita en labyrint måste det finnas en förebild.  

I Hablingbo kyrka på Gotland från 1200-talet, finns en målning av en labyrint i tornrummet. 

Labyrinten har 19 vallar och är målad med röd färg. I en annan röd nyans har en figur, troligen 

en mansperson, lagts till i labyrintens högra del (Westerdahl 2016:63).  I de gotländska kyrkorna 

Ganthem, Levide och Lye, vilka byggdes under 12–1300-talet, finns unika labyrintristningar. I 

Levide fanns dessutom ett gravkors med en inristad labyrint. Skriften på korset var inristad med 

runor och korset bar dateringen 1442. Det fördes till Julskov i Danmark men har där förkommit 

(Kraft 1983:77). (Fig. 9 s. 29). 

Labyrintristningar kan också förekomma på träredskap. På ett mangelbräde från Länna 

socken i Uppland finns en ristning av en labyrint daterad till år 1720 (Sundquist 1956:55).  

3.5. Namnskick 

Genom att studera ortnamnen kan vi få indikationer på var det en gång har funnits trojaborgar. 

Trojaborg är ett övergripande begrepp för Nordeuropas stenlabyrinter men också ett av namnen 

som förekommer i många varianter på de labyrinter som funnits i Sverige. Krafts 

”Labyrintnamn – från Troja till Trelleborg”, är den mest omfattande genomgången av 
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namnskicken i Nordeuropa (Kraft 1986). 

 Att namnet Trojaborg verkligen syftar på staden Troja, vilken det berättas om i Homeros 

”Illiaden”, verkar numera vedertaget med hänvisning till att de i medelhavsområdet redan för 

2500 år sedan kallades så. Beviset sägs vara motivet på en etruskisk kanna från 600-talet f.v.t. 

funnen i Tragliatella utanför Rom. På kannan står TRVIA skrivet i labyrinten med etruskernas 

baklängesskrift. (Bilaga 2a.) 

När beteckningen trojaborg introducerats i Sverige är osäkert. Trojasagan var känd under 

medeltiden men de nordiska labyrinterna kan ha haft trojanamn redan på forntiden (Kraft 

1986:12ff). I ”Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid” nr 18 nämner John Granlund att 

Troja finns med i Trojúmanna saga i Kirjalax saga, en av de medeltida isländska romantiska 

sagorna, vilken innehåller romerska förlagor. I den förknippas Troja och labyrint. Granlund ger 

exempel på att namnet Trøyborgh användes för slottet i Slesvig, danska kronans viktigaste slott 

1333, och på att två gårdar i Vadstena 1447 omtalas som Thrögiaborgh (Granlund 1980:648).   

Ursprunget till namnet har dock debatterats. Ringbom skrev i en not att det är allmänt att 

härledningen av ordet troja härstammar från fornlatinets truare eller troare, vilka betecknar en 

livlig rörelse som fortlöper i avsatser (Ringbom 1938:90).  

3.5.1. Svenskt namnskick 

I Sverige finns många lokala varianter av namnet. Många av dem kan man lätt härleda, andra 

är svårare. Att Trojeborg, Tråjaborg, Tröjeborg, Tröborg, Tröjenborg, Tröenborg, Trögborg, 

Trögenborg är släkt med Trojaborg är lätt att se men Trelleborg, Trälborg, Trälleborg, 

Trolleborg, Treddenborg och Trinteborg är svårare att förklara. De ovan uppräknade namnen 

dominerar från Uppland och söderut.  

 I Norrbottens skärgård finns labyrintnamn som förknippas med det finländska gränsfästet 

Viborg som 1293 anlades på det Karelska näset. På Rödkallen sydost om Luleå finns 

Rundborgsstad. I Ångermanland vid Holma fiskeläge finns två labyrinter som kallas Staden 

Rundvall men också benämnts Ryska fästningar. I Ångermanland vid Stubbsandsviken finns 

det enda säkra belägget i Sverige för att en labyrint kallats Jungfrudansen. En labyrint på 

Prästgrund utanför Söderhamn kallas Trondhjem. Sannolik anknytning kan vara att 

pilgrimsleden till Trondheim gick genom Hälsingland. 

En labyrint på Mälsten i Stockholms södra skärgård ska enligt RAÄ ha kallats Slavdänga 

vilket är svårt att härleda. Den ligger 70 m från en pestkyrkogård. På Svinnarskär i Bråviken 

har legat en labyrint som sades föreställa en plan av Ninive. Bibliska stadsnamn är inte vanliga 

i Sverige men i Kungsör i Västmanland finns en labyrint som anlagts någon gång i slutet av 

1500-talet eller början på 1600-talet som kallats för Jerusalems väg. Enligt traditionen har 

Drottning Kristina som ung ridit i den och därför kallas den också Drottning Kristinas 

ridbana/ridstig/labyrint/Trögborg och gångborg (Kraft 1986:38ff). 

 

3.5.2. Namnskick i övriga Nordeuropa 

Danmark hade inga stenlabyrinter endast torvlabyrinter med liknande namnskick som i Sverige. 

Trelleborg var också namnet på de danska ringborgarna som byggdes mellan 700- och 1000-

talet och som fått namn efter de kluvna stockar som vallarna byggts med, vilka kallats treller 

eller träller. 
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I Örsta vid Norges Atlantkust ligger ett par labyrinter.  De ligger högt på ett fjäll och den 

ena kallas Den julianske borg. Labyrinterna i Oslofjorden har trojeborgsnamn men också namn 

som Slottebacken, Slottefjellet och Troyborg Slot eller bara Slottet. Nordnorges labyrinter är 

namnlösa. De hör sannolikt ihop med de ryska ishavslabyrinterna och det är förmodligen samer 

som lagt dem I Ryssland är upplysningarna om namn få men en av trojaborgarna vet man har 

kallats Babylon (Kraft 1986:29ff).   

På Island finns belägg från 1300-talet att labyrinterna kallats Völunds hus, en parallell till 

uttrycket Domus Daedali, det latinska namnet för labyrinten på Knossos som Daedalos 

konstruerade (Kraft 1986: 45-57). Enligt Ringbom har en F W Bergmann uppgett att 1200-

talets Eddadiktning nämner Völundar hus (Ringbom 1938:79). Völund var smed i den nordiska 

mytologin och var liksom Daedalos mycket uppfinningsrik.   

Finlands trojaborgar kallas Jättehägnad längst uppe i norr. I svenskbygderna kallas de 

Jungfrudanser. I Helsingforstrakten förekommer kombinationer med stadsnamn t.ex. 

Jerusalems förstöring, Nineves stad och Jerichos ritning. Österut mot Viborg förekommer 

Jättegata och Lissabon.  

I England finns åtta torvlabyrinter kvar men inga stenlabyrinter. Ett dussintal platser i södra 

England har kallats Troy-Town. I norra England finns namn som Walls of Troy, Troy’s Walls 

och City of Troy. Ett par labyrinter har kallats Shepard’s Race, en Robin Hood’s Race. En grupp 

har tillägget Bower, t.ex. Julian’s Bower. Julian anses anspela på franskans Julienne och 

användes om kvinnor i allmänhet men även med betydelsen lösaktig kvinna, skriver Kraft. 

Matthews har en annan uppgift och menar att Julian härstammar från Iulus, Aeneas son 

(Matthews 1922:98). Bower har tolkats som ett medeltida uttryck för en kvinnas ”apartement”, 

ett kärleksnäste enligt Kraft, men Matthews har en annan förklaring. Bower kan härledas till 

barrow vilket utvecklats ur saxarnas beorg som betyder berg. Torvlabyrinter låg ofta på berg 

(Matthews 1922:173). Maiden’s Bower finns i både England och Skottland. I Wales kallades 

torvlabyrinterna för Caerdroia som betyder staden Troja. De delar av Storbritannien som 

påverkats mest av den keltiska kulturen, Irland, Cornwall, Wales och Skottland är fattiga på 

labyrinter (Kraft 1986:17ff). 

I Tyskland var det vanligt med torvlabyrinter. En i Thüringen kallas Schwedenring, 

Schwedengang eller Schlangengang. I Graitschen i närheten finns en som kallas Schwedenhieb. 

Hieb betyder hugg. Enligt Kraft kan namnen bero på att tyskarna efter 30-åriga kriget kopplat 

ihop Sverige med gåtfulla fornlämningar. De vanligaste namnen på torvlabyrinterna är 

Wunderkries, Zauberkreis, Wunderburg, Windelburg, Wandelburg och Windelbahn. Ett fåtal 

Jerusalemnamn förekom i Tyskland men österut, i nuvarande Polen, finns 16 

Jerusalemexempel.  

3.6. Tidiga avbildningar  

1957 fann man i Nestors palats i Pylos i Mykene på en lertavla som daterats till 1200-talet f.v.t. 

en bild av en labyrint. Labyrinten är kvadratisk men för övrigt uppbyggd på samma sätt som 

trojaborgarna. Den har en ingång som utan irrgångar leder till mitten och sen följer man samma 

väg ut. Den spred sig troligen från medelhavsregionen vidare till Kaukasien, Indien, Sumatra 

och Java i öster (Kraft 1985:8f). Den finns också i sydvästra USA och fanns förmodligen redan 

innan Columbus kom (Stjernström 2015:23).  
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Hällristningar, s.k. petroglyfer, av labyrinter i klassisk stil finns från i första hand Spanien 

och Italien. De är svåra att exakt datera men den äldsta kan vara från ca 1500 – 1000 f.v.t. (Kern 

2000:66ff). 

 Kretalabyrinten är den som anses ha legat i Knossos och enligt myten inhyste Minotauren. 

För att Theseus skulle hitta tillbaka efter att ha dödat Minotauren gav kungadottern Ariadne 

honom ett nystan så att han kunde följa tråden tillbaka ut ur labyrinten. Dess form är fyrkantig 

med fyra olika avdelningar men principen en gång in och samma ut gäller. (Fig.8.) 

Motiven på den etruskiska kannan från 600-talet f.v.t. anses speciellt intressant. Den har 

inte bara en avbildning av en labyrint av samma typ som våra trojaborgar utan till vänster om 

labyrinten, kanske ut ur den, rider två ryttare och till höger om labyrinten finns två älskande par 

avbildade. Framför paren som ligger ner står en person, möjligen en präst. Framför ryttarna 

paraderar nakna soldater med sköldar med vildsvinsmotiv på. 

 Motivet på kannan har haft stort inflytande på tolkningen av trojaborgarnas funktion 

(Matthews 1922:157, Kraft 1995:20, Kern 2000:80f, Westerdahl 2016:47f). I ”Mazes and 

labyrinths” av Matthews har tecknaren censurerat bilderna på vasen. På den sista nakna krigaren 

saknas hans penis och av de två älskande paren finns endast några kattliknande figurer kvar 

(Matthews 1922:157). (Bilaga 7.1 och 7.2.) 

Flera mynt från Kreta med labyrintmotiv har hittats. (Fig.8.) De två äldsta är från ca 425–

350 f.v.t. med bild av Minotaurus på ena sidan och en meanderliknande labyrint på den andra. 

Ett annat mynt har en kvadratisk trojaborg av vinkeltyp avbildad på ena sidan och ett ansikte 

på den andra (Kraft 1995:4).  

 

 
Fig.8. Meandermosaik med Minotauren och Theseus, Cremona. Labyrithos.net 

          Baksidan av mynt från Knossos, 70 f.v.t. Labyrinthos.net 

          Baksidan av mynt från Knossos, 270 f.v.t. Labyrinthos.net 

3.7. Funktion 

I slutet på 1800-talet tar forskningen om trojaborgarna fart med namn som Hildebrand och 

Krause och i början av 1900-talet Almgren och Matthews. De kommer även med teorier om 

trojaborgarnas användning. Hildebrand anser att vi inte kan anta att alla labyrinter i olika länder 

har samma ursprung utan inom olika områden har de haft en självständig upprinnelse 

(Hildebrand 1872:180f).  

Här börjar ett över tusenårigt entanglementnätverk att redas ut. Förutom mellan stenarna själva 

och deras kontexter finns människor som haft kontakt med dem och använt dem men vi vet inte 
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säkert hur.  

Åsa Sørgård ställer en retorisk, men berättigad fråga, om vad de nordligaste labyrinterna hade 

för praktisk uppgift om de inte varit rituella redskap som skulle vara till hjälp för symboliska 

handlingar (Sørgård 2007:124). 

Det finns många olika teorier om trojaborgarnas användning och här kommer ett försök att 

samla och gruppera olika teorier, att redovisa källan och vad olika källor bygger sina teorier på, 

där så är möjligt.  

3.7.1. Fruktbarhetsriter 

Krause framkastade 1893 sin teori om att de förkristna labyrinterna var en scen för religiösa 

dramer. Genom att en jungfru befriades ur labyrinten av en man tryggades fruktsamheten för 

det kommande året. Underlaget för hans teori kom från berättelsen om den tillfångatagna 

jugfrun i Visbys labyrint tillsammans med uppteckningar om de finska jungfrudanserna. 

Underlaget för Krauses teori ansågs från början lite tunt men har senare stärkts av 

upptecknandet av liknande traditioner i Sverige, Danmark och Storbritannien. (Palmstierna 

1990:156).  

Enligt Sandén har man i Rösaring med all sannolikhet tillbett Nerthus, vanernas 

jordgudinna, uppe på åsen vid labyrinten och processionsvägen. Hon byttes senare ut mot Freja. 

Han hänvisar till Tacitus berättelser om hur jordgudinnan åkte i procession i vagn på våren i 

Germanerna 98 e.v.t. (Sandén 2019). 

Det finns indicier på att man en gång hade uppfattningen att den livsbringande jordgudinnan 

höll till i labyrinten på vinterhalvåret. Ett viktigt inslag i de hedniska vårriterna var antagligen 

att befria henne så hon och himmelsguden kunde förenas i ett bröllop (Kraft 1982:91). 

Berättelsen om Sita nedan, har tolkats av mytforskaren Wilman-Gabrowska som inkarnationer 

av jordgudinnan Sri för Sita och som himmelsguden Vischnu för hennes make Rama. Den 

magiska borgen som illustreras som en labyrint skulle föreställa underjorden ur vilken 

jordgudinnan hämtas upp för att befruktas av himmelsguden vilket resulterar i goda skördar och 

god avel (Kraft 1995:20). 

3.7.2. Danslekar 

I artikeln ”Trojalek och tranedans” gör Lars-Ivar Ringbom sitt bästa för att härleda våra 

nordiska danser och lekar till både Troja och Knossos. Han beskriver hur dansen med band 

uppstått. I antiken blir repet som trähästen drogs in i Troja med och Ariadnes tråd förebilder till 

banden som sen använts i dansen. Ringbom menade att hos oss i Norden använde man sig av 

en snörpassare för att forma labyrinten. Denne satte fast den ena änden av ett långt snöre eller 

band i det som skulle bli centrum i labyrinten. Den andra änden knöts fast på snörpassarens arm 

och sen gick han runt i allt mindre cirklar mot centrum. Det bandet eller repet blev föregångare 

till de band som användes vid dansen i labyrinten (Ringbom 1938:72f).  

Peder Palmstierna berättar att ungdomar i Finland ända in på 1900-talet lekte i labyrinterna. 

En ung kvinna ställde sig i mitten och unga män, ibland alla dansande, tog sig sedan fram till 

henne (Palmstierna 1990:156ff).  

I Teseusmyten berättas om en trandans som utfördes och vars mönster liknar labyrintens. I 

Iliaden berättar Homeros om den dans Daedalos skapat för Ariadne i vilken ynglingar med 

svärd dansar med jungfrur med blomsterkansar i håret. Kan jungfrudanserna och 

labyrintlekarna hos oss ha sina rötter i himmelsguden Ulls präster och Nerthus prästinnors riter 

i labyrinterna? undrar Palmstierna. 
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Det traditionsmaterial som överlevt till modern tid är svårtolkat men tyder på att de yngre 

fältlabyrinterna rent allmänt haft ett magiskt syfte och nyttjats av barn till lekar skriver Kraft 

1982. I en senare artikel från 1995 skriver han att man lekt i labyrinterna i Skandinavien, 

Tyskland och England om våren men aldrig före påsk eller efter midsommar. Detta grundar han 

på det rika nordiska traditionsmaterialet och traditioner i ovan nämnda länder. Det finns ett 

tiotal sägner och lekar från Finland, Sverige, Danmark och England vilka spelar upp ett drama 

i labyrinterna. I mitten av labyrinten finns en flicka som ska befrias eller enleveras, av en eller 

flera pojkar. Kraft menar att det också finns ett samband med liknande motiv i Afghanistan och 

Indien och tar specifikt upp ett arabiskt verk om Indien från 1030. I det återges en 

labyrintillustration till det indiska nationaleposet Ramayana. Labyrinten sägs föreställa en 

förtrollad borg i Lanka dit demonen Ravana fört Sita, hustru till dramats hjälte Rama. 

Handlingen i eposet går ut på att befria Sita (Kraft 1995:20).  

Westerdahl hänvisar till namnen på de svensk-finska labyrinterna, jungfrudanser, och 

menar att lekar med en jungfru i mitten och en hjälte som skulle hämta ut henne lekts även utan 

labyrint i både Sverige och Danmark. Hur gamla lekarna är vet han inte men han tänker sig att 

de ger uttryck för en mer lekfull och sekulär uppfattning av labyrinternas funktion (Westerdahl 

2016:55).  

3.7.3. Ryttarlekar 

Ringbom tolkar motivet på den etruskiska kannan som att den visar två ryttare som kommer ut 

ur labyrinten efter att ha deltagit i den romerska ryttarleken Ludus Troia. Här citerar Ringbom 

Krause som menar att det krävdes stor skicklighet för att kunna vända i labyrintens ridbana. 

Enligt Ringbom jämför Plinius i sin ”Nationalhistoria” gossarnas lekplats på fälten vilken 

omfattar en flera tusen steg lång gång. Antagligen lekte gossarna i en trojaborg i mindre format 

eftersom Ludus Troia enbart fick utföras av sönerna hos de förnämsta patriciersläkterna. Att 

rida på varandra i.st.f. på hästar hörde till en vanlig lek i 1650-talets Ribe i Danmark efter att 

höet bärgats (Ringbom 1938:101f). Stridsdansen kallades tranedans liksom den dans som 

dansades efter att Theseus besegrat Minotauren. (Se ovan). 

3.7.4. Apotropeiskt syfte 

Apotropeiskt betyder avvärjande eller skyddande. Knut Odner anser det troligt att de 

Nordnorska labyrinternas syfte var att genom magi skydda fiskare från farorna på havet. Han 

framhåller att labyrinterna företrädesvis förekommer vid öppna havet där stormar och 

förlisningar lätt drabbar fiskaren och där även hotas av ”sjöormar, havsfruar och andra havets 

demoner” (Odner 1961:106). 

Birger Steckzén skriver att tesen att labyrinterna hade att göra med fiskelycka och skulle 

locka in fisken i näten inte ter sig orimlig men mindre bärkraftig. Om så varit fallet borde 

labyrinter anlagts längre in i skärgårdarna och även finnas vid fiskeplatser vid älvarna. 

Labyrinter hör till havet, anser han. (Steckzén 1964:458). Han berättar också om labyrinter 

anlagda av samer och nämner Linnés anteckningar Linnean Society i London i vilka finns en 

rimmad beskrivning om samernas djurfångster i vilken nämns att samerna anlagt labyrinter i 

syfte att få skydd från järvens härjningar (Steckzén 1964:460f).  

  Kraft anser att kustlabyrinterna har använts av säsongsfiskare vid kusterna. De var 

beroende av bra vindar och stora fångster och använde labyrinterna till att besvärja väder och 
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vind i och till att med hjälp av labyrinternas magiska krafter få bra fiskelycka. Det är inte enbart 

kustlabyrinter som använts i magiskt syfte. Det finns enligt Kraft också labyrinter intill både 

Norrbottens och norra Österbottens laxrika älvar. Inlandslabyrinterna i norr anser han ha 

använts till att bota sjuka, ge skydd för vargen eller ge samer makt över djuren och skydda dem 

för järvens härjningar bland renarna. Även söderöver användes magi. Ett exempel på det är de  

trollcirklar som hade lagts ut för att skrämma bort onda vättar och skydda mot annat ont 5 km 

väster om Alingsås (Kraft 1982:97ff). 

Westerdahl skriver att han i sin text i första hand tolkar kustlabyrinternas funktion. Han 

anser att deras främsta uppgift var att skydda de levande mot döden till sjöss men också mot att 

de döda skulle återvända. Man ville att närstående skulle komma tillbaka levande från havet 

men hade samtidigt en önskan om att de som dött ute till havs inte skulle komma tillbaka och 

gå igen (Westerdahl 2016:9). Han har samma teori för de kustlabyrinter som ligger på eller i 

närheten av gamla gravfält. Labyrinterna har skyddat mot de hedniska döda som tidigare funnits 

på ön (Westerdahl 2016:54f).  

3.7.5. Förbindelse mellan liv och död 

En vanlig teori är att labyrinterna föreställer vägen till eller en barriär mellan jordelivet och 

underjorden och dödsriket (Kraft 1982:91). 

Palmstierna beskriver labyrinterna som en mötesplats mellan liv och död, som en tillfällig 

öppning till det stora okända. De var platser där människornas kraft manade fram växtlighet 

och fruktbarhet ur jorden (Palmstierna 1990:158). Kern skriver att labyrinten är en stig till 

underjorden som den avbildas på templet i Cumae, ingången till Hades. Ritualerna vid en 

begravning utförda av trojaryttarna är till för att skydda de döda från att bli störda, för att skydda 

de levande från de döda, alltså försegla graven, och en symbolisk guidning för de dödas själar. 

Ryttarna behöver inte en labyrint per se för att utföra rörelserna (Kern 2000:80). 

3.7.6. Pilgrimsvandring 

Efter korstågens tid användes labyrinternas irrgångar i kyrkorna till pilgrimsvandringar som 

skulle påminna om de besvärliga och farliga färderna till det heliga landet. Utrymmet i mitten 

symboliserade Jerusalem. Man kunde ersätta den egentliga färden med att krypa runt i 

labyrinten på knäna och stanna vid vissa punkter som var vilostationer. Detta användningssätt 

är styrkt för labyrinten i katedralen i Reims vilken anlades i mitten av 1200-talet. Franska 

fornforskare kallar labyrinterna för Jerusalemvägar (Hildebrand 1872:179). 

Mads-Bjørn Jørgensen skriver i ett tillägg till Granlunds artikel i Kulturhistoriskt lexikon 

att man i Valla i Halland på påskmorgonen samlades vid labyrinten vid Norrby och gick runt i 

gångarna precis som man gjorde i kyrkornas golvlabyrinter i Italien, Frankrike, Rhenlandet och 

England. Där användes labyrinterna på påskdagens morgon även till en uppståndelsedans. 

Enligt den medeltida botsreligionen kunde man under passionsveckan genomleva den genom 

att krypande på knäna längs gångarna i labyrinten företa en symbolisk pilgrimsfärd till 

Jerusalem (Jørgensen 1980:652).   

3.7.7. Förströelse 

Om trojaborgen på Blå Jungfrun skriver Linné i sina dagboksanteckningar att den utan tvivel 
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lagts som tidsfördriv av någon sjöman som väntat på förlig vind (Gullander1970:130). 

Kraft förkastar dock liknande teorier om att det ska ha varit skeppsbrutna, ryssar eller 

sjömän som tillfälligt väntat på vind som byggt labyrinterna som förströelse. Det finns inget 

som pekar på att främmande sjömän eller sjömän i allmänhet ska ha byggt dem, menar Kraft. 

Om de teorierna skulle stämma skulle det finns stenlabyrinter efter många fler kuster, även i 

södra Östersjön och längs hela Norges västkust (Kraft 1982:94ff). 

3.7.8. Protest mot kyrkans inflytande 

Rabbe Sjöberg har en fundering om labyrinterna efter Norrlandskusten, av vilka de flesta 

konstruerats mellan 1550 och 1650. Han undrar om de kan ha lagts i protest mot reformationen. 

Kyrkan fick då en allt större roll i samhället som en bestraffande protestantisk-ortodox 

kyrkoordning (Sjöberg 1995:18). 
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4. Diskussion 

Här följer en diskussion om det som presenterats under punkten bakgrund, speciellt under 

avsnittet om vilken funktion trojaborgarna kan ha haft. Jag har allmänt granskat fenomenet 

trojaborgar och där funnit en del jag helt kort också tar upp till diskussion. 

Varifrån seden att anlägga trojaborgarna kom finns det delade meningar om. Kom 

inspirationen från medelhavsregionen? Tog nordeuropéerna med sig seden hem från sina resor 

söder- och österut eller var det kanske tvärtom? Inspirerade våra trojaborgar uppe i 

Skandinavien de som kom hit från länderna i södra Europa? 

Namnskicket på stenlabyrinterna varierar, inte enbart i Sverige, och vad har staden Troja i 

nuvarande sydöstra Asien med Nordeuropas trojaborgar att göra?   

Betyder olika typer av trojaborgar också olika användningssätt eller har det med kontexten att 

göra? 

4.1. Diskussion om vad vi fått veta 

Att vi i Sverige har flest stenlabyrinter i världen har en praktisk förklaring, vi har rullstensåsar 

i inlandet och klapperstensfält vid kusten, men det förklarar inte varför vi över huvud taget har 

dem och hur traditionen att lägga dem uppstod. Den geografisk spridningen av trojaborgarna är 

något underlig. Varför så många i Nordeuropa? Varför de flesta i Sverige, varför så få i Norge 

och varför bara vid kusten i Finland? Åkte inga handelsskepp som kunde överföra kunskapen 

om trojaborgar längs Atlantkusten? Var svenskarna så mycket mer rörliga än norrmännen och 

finnarna? Längs Västkusten och upp i Oslofjorden var det stor aktivitet om man tänker på 

antalet hällristningarna från bronsåldern och där fanns och finns ett antal trojaborgar. Längst 

upp i Bottenviken och även i inlandet av Nordnorge och norra Sverige har samer lagt 

trojaborgarna och kanhända samer lade labyrinterna vid Vita havet. Kom idén om trojaborgar 

norrifrån och österifrån eller kom den söderifrån? Kom den kanske från Sverige och fördes med 

våra handelsmän eller vikingar ut i världen som Krause antog? (Ringbom 1938:86).  

Många labyrinter i andra länder var av torv och är numera överväxta och svåra att spåra. 

Gränsen för dem går också i norra Tyskland och söder om den har man inte hittat några 

fältlabyrinter varken av sten eller torv. Limes gick i norra Tyskland. Kan Romarriket ha haft 

något med det att göra? Kristendomen hade gjort sitt intåg i Rom i slutet av 300-talet och riket 

gick inte under förrän i slutet på 400-talet. Hade den nya religionen hunnit få så stort inflytande 

redan då att man medvetet börjat förbjuda trojaborgarna och förstört dem? Hade Romarriket, 

sina vana trogen, försökt utplåna all annan kult än den av kejsaren?  

Har trojaborgen utvecklats ur de spiralformer och cirklarna med koncentriska ringar som 

vi kan se på hällristningarna? Några av stenlabyrinterna har fortfarande spiralform vilket tyder 

på det. Spiralformen går också igen i spännen från bronsåldern. (Se bild). Cirklarna var 

symboler för solen och drogs som solskivor på vagnar på ristningarna och i verkligheten på 
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processionsvägar.     

Om trojaborgen Rösaring, Raä Låssa 24:1, (L 2016:6050) i Uppland, finns mycket mer att 

säga men det utrymmet finns inte i denna studie. För den intresserade finns däremot en 

heltäckande hemsida (www.ukforsk.se). Vid besöket av den nylagda trojaborgen öster om 

Vårfrukyrkan i Enköping kunde jag konstatera att den inte följde det mönster som den labyrint 

som försvann från kyrkogården 1883 hade. Den ursprungliga finns avbildad i Sundquist artikel 

om trojaborgarna i Uppland (Sundquist 1958:49). Den nya från 1993 hade två ingångar och 

ingen ingång till mittdelen.  

Dateringen av trojaborgarna är osäker men inlandslabyrinterna på gravfält kan vara äldre 

än vikingatida med tanke på vilka kontexter de lagts i. Ofta finns andra tidsmarkörer förutom 

gravar, t.ex. domarringar eller orter med gudanamn från fornnordisk religion i närheten, eller, 

som i Rösarings fall, en processionsväg. 

 Namnskicken är även de svåra att datera. Många labyrinter som anspelar på Troja i namnet 

är antagligen medeltida och vi vet att trojasagan var känd på medeltiden. De vars namn inte 

anspelar på Troja kan vara de ursprungliga som t.ex. Rösaring och Rundgången. Evert Wallert 

berättar att John Granlund föreställer sig labyrinten som en karta över världen och dess mitt 

ligger asarnas urhem, Troja, enligt Snorres prolog till Eddan (Wallert 1956:40). Inte någonstans 

nämner han Trojanska kriget. Däremot beskriver han en folkvandring från Mindre Asien i 

samband med att Oden beger sig till norrut för att erövra den delen av världen (Cnattingius 

1819).  

Kannan från Tragliatella har haft stor betydelse som förebild för teorierna om vad 

trojaborgarna använts till och motiven har tolkats lite olika. Att det står TRUIA i labyrinten ger 

tyngd åt tolkningarna. Krause gjorde ett speciellt tillägg till sin avhandling med en tolkning av 

motivet. Ryttarna och deras hästar har kommit i förgrunden och de älskande paren har förbisetts. 

Ringbom liksom Matthews använder motivet med ryttarna som utgångspunkt och diskuterar 

det utifrån Ludus Troia, det romerska ryttarspelet. Inte ett ord nämns om de två älskande paren 

(Matthews 1922:157f).  

4.2. Diskussion om trojaborgarnas funktion 

 

Teorierna om trojaborgarnas funktion under faktaavsnittet ska här analyseras. De gäller i första 

hand för svenska forskare om Sveriges trojaborgar men det är ingen större skillnad för syften i 

andra områden och i andra perioder. Man får hålla i åtanke trojaborgarnas stora utbredning både 

i tid och rum och jag kommer att dra paralleller till andra geografiska områden. Listan av teorier 

om hur trojaborgarna använts i Sverige grundar sig på källorna i referenslistan. Jag börjar 

analysen med att diskutera de teorier jag anser vara minst trovärdiga.  

Att ha låtit bygga trojaborgar endast som förströelse ute på någon ö i kustbandet är uteslutet. 

Att bygga en spiral kan ha varit möjligt om man ensam blivit skeppsbruten och inte är alltför 

skadad och haft tillgång till dricksvatten. Att bygga en trojaborg däremot kräver minst två 

personer om gångarna ska bli något så när jämnbreda. Det krävs också kraft och uthållighet och 

att man har en plan i huvudet så man har ett mönster att följa. Krafts invändning att om så varit 

fallet att det gjorts som förströelse av enstaka sjömän skulle det finnas många fler trojaborgar 

efter kusterna, instämmer jag helt i, (se ovan 3.7.7.). Då skulle fler ha anlagts inte bara efter 

http://www.ukforsk.se/
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Östersjöns norra kuster utan också fler efter Norges kust och västerut efter Färöarnas och 

Shetland öarnas kuster och även Skottlands. Om en hel besättning måste gå iland för att vänta 

på vind och lägger en labyrint för att få bättre vind. då blir det en annan sak. Då handlar det inte 

om förströelse. Då utför de en magisk handling, vilket avhandlas under apotropeiskt syfte. Att 

lägga kustlabyrinter har varit fiskarnas tradition, inte sjömännens.                             

Ryttarlekar eller spel i labyrinten verkar helt uteslutet. Man skulle inte kunna ha några 

uppvisningar med hästar i våra svenska trojaborgar. Gångarna är inte särskilt breda. För en 

vuxen person fungerar de bra att gå en och en i, men man kan inte gå två i bredd. Något slags 

spel som Ludus Troia i Romarriket med flera hästar och män i våra trojaborgar är praktiskt 

omöjligt. Att drottning Kristina som barn tagit sig runt på en ponny i en trojaborg i Kungsör är 

däremot mycket möjligt. 

Kern skriver om Ludus Troia som ryttarspel som uppfördes både vid begravningar och när 

man grundade städer. Historikern Cocceianus (163-230) beskriver hur spelen utfördes bl.a. vid 

Julia Drusillas begravning den 10 juni 38. Ryttarna red runt i cirklar. Medurs, alltså som solen, 

ansågs positivt och gynnsamt, moturs associerades med döden. Sådana cirklar hade uppstått vid 

Patrokolos begravning när Akilles och hans kamrater körde sina vagnar tre varv runt liket. Vid 

grundandet av städer fungerade ryttarna antagligen som en stärkande kraft när murarna 

byggdes. Att grunda en stad var en religiös akt och murarna ansågs heliga. Staden som sådan 

ansågs vara en modell av världen och representerade en helig plats. Ryttarspelen uppfördes när 

Aeneas son Iulus enligt legenden grundande den etruskiska staden Alba Longa på 1000-talet 

f.v.t. Det var viktigt vid spelen att de inre och yttre cirklarna hölls åtskilda av ett område dit 

öppningarna vette. Labyrinterna var något som lades ut provisoriskt och rekonstruerades vid 

varje uppförande. Romarna kopplade samman trojaspelen med staden Trojas ointagliga murar. 

Efter nio år var grekerna tvungna att ta till bedrägeriet med trähästen för att ta sig in i staden 

och vinna kriget (Kern 2000:80ff). Något spel liknande Ludus Troia har aldrig varit aktuellt i 

våra stenlabyrinter. 

Pilgrimsvandring i trojaborgar var något vi vet utfördes i labyrinterna i katedralerna i Italien 

och Frankrike. I Sverige vet vi att trojaborgar använts för pilgrimsgång som i Vallaexemplet i 

3.7.6., men där kröp man inte runt och utan gick runt i gångarna. Trojaborgen Trondhjem i 

Söderhamn har mycket troligt använts som substitut för de som inte klarat den riktiga 

pilgrimsvandringen till St Olavskulten i Trondheim. Trojaborgar med namn som Jerusalem och 

andra bibliska städer kan tyda på samma användningsområde. Det här kan ha varit en av 

anledningarna till att trojaborgarna fick ligga kvar när kyrkorna byggdes på de gamla gravfälten. 

En medveten gest av katolska kyrkan, eftersom inte alla så lätt anammade den nya religionen. 

Kultplatsen var densamma men ritualerna ändrades lite i taget. Kristnandet tog lång tid och 

även om man erkände sig till katolicismen levde folktron länge kvar parallellt. Samerna höll 

fast i sina gamla ritualer både med och utan trojaborgarna och kristnades inte förrän på 1800-

talet. Enligt Kraft höll också fiskarna labyrinttraditionerna i kusttrakterna levande till långt in 

på 1800-talet, i enstaka fall in på 1900-talet. 1955 ska labyrinten på Kuggören ha använts av en 

klok gubbe som också var fiskare. Han ska ha spottat i handen och liksom kastat något över 

axeln (Palmstierna 1990:158). 

Danslekar i trojaborgar verkar ha förekommit främst under medeltiden då 

fruktbarhetsriterna spelat ut sin roll och kristendomen tagit över. Mycket troligt är att danser 

har varit ett inslag i fruktbarhetsriterna men då inte som lekar utan som en del av riten. 
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Danslekarna däremot verkar ha varit av mer profan art även om jungfrun bytts ut mot Maria på 

vissa håll från att ha varit en jungfru vilken som helst som varit fången i mitten av labyrinten. 

Ringbom har ingående beskrivningar av hur han tror att ringdanser med band uppkommit och 

utgår ifrån modellen av snörpassaren som gick runt med ett snöre som på något sätt satt fast i 

mitten, kanske på en påle (Ringbom 1938:72f). Att dansa ringdanser i en trojaborg verkar 

komplicerat. Gångarna var smala och man kunde inte dansa om varandra om det inte var tillåtet 

att korsa gångarna. Ringdanserna är lekar och till för förströelse. Man gläds tillsammans. Enligt 

Palmstierna lekte ungdomar i Finland ända in på 1900-talet i labyrinterna. En ung kvinna stod 

i mitten och unga män tog sig sen in till henne (Palmstierna 1990:156ff). Också här uppstår 

problemet med att gångarna är smala och man inte kan passera utan att hoppa över vallarna men 

det kanske var tillåtet eftersom det var en lek. De här danslekarna låter mer likt 

midsommarfirande som i kristendomen började firas på 300-talet till minnet av Johannes 

Döparens födelse men antagligen redan firats under både järn- och bronsålder på årets ljusaste 

dag. Nunnorna i Skokloster försökte på 1300-talet ordna folkliga fester för att hindra folkets 

stökiga firande som innehöll dans på kyrkogården och skamlösa visor (Unge 2001: 39).  

 Synen på trojaborgarna som en gräns men också som en förbindelse mellan liv och död 

förstärks av att de ligger på eller i närheten av gravfält. De var dels platser för att hjälpa eller 

leda de döda på sista färden, men också ett sätt att binda dem vid jorden så att de inte skulle gå 

igen. Här kan man jämföra med Kerns beskrivning av de romerska ryttarna Ludus Troia vars 

ritualer var till för att skydda de döda och försegla gravarna så att de inte skulle störa de levande 

(Kern 2000:80). De äldre trojaborgarna har med stor trolighet även använts till fruktbarhetsriter. 

De var platser där människorna manade fram växtlighet och fruktbarhet enligt Palmstierna 

(1990:58). Den livsbringande jordgudinnan skulle väckas till liv av himmelsguden som skulle 

befria henne och förenas i ett bröllop (Kraft 1982:91). Det heliga bröllopet, hieros gamos, står 

i många kulturer för föreningen mellan en himmelsgud och jordgudinna. I nordisk mytologi 

representeras det av bröllopet mellan Frej och Gerd och firades på våren som en rituell fest. 

Sandén är övertygad om att trojaborgen Rösaring användes till bröllopet mellan Nerthus och 

Ull (Sandén www.ukforsk.se). 

Det apotropeiska syftet hos kustlabyrinterna verkar mycket sannolikt. Som en av de äldsta 

apotropeiska symbolerna antas labyrinten ha kraft att hålla ondska och otur borta. Både 

Vergilius och Ovidius understryker att labyrintens uppgift är att avleda hot genom förvirring 

(Kern 2000:81). Om man gör sig omaket att lägga en trojaborg har man ett syfte. Som jag skrivit 

tidigare gör man inte det enbart som förströelse. Precis som med de äldsta labyrinterna spelar 

här magi och riter en stor roll. Fiskaren vill naturligtvis ha en god skörd och för att få det måste 

förutsättningarna vara de bästa. Inga stormar eller havsodjur får förorsaka olyckor och 

förlisning. Det gäller att få komma levande tillbaka med stor fångst så man slipper svälta. 

Visserligen byggs kapell på en del platser där trojaborgar också finns men de användes inte så 

ofta att de störde riterna i labyrinterna. Det kan naturligtvis också vara som Sjöberg skriver att 

kyrkan fick större inflytande när protestantismen infördes och p.g.a. det ökade antalet 

trojaborgar vid kusterna 1550-1650 (Sjöberg 1995:18).  

 

 

 

 

http://www.ukforsk.se/
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5. Slutsats 

Efter att ha jämfört och analyserat teorierna om användningsområde blir det som ett 

cirkelresonemang där författarna jag använt som källor har gemensamma referensramar som de 

flesta återkommer till och lånar exempel ifrån. Att trojaborgarna använts apotropeiskt och till 

fruktbarhetsriter t.ex. har funnits med sedan 1800-talet, liksom teorierna om jungfrun i 

labyrinten som ska räddas. Det är ändå skillnad på vissa användningsområden beroende på 

varifrån man hämtar exemplen. Idag har forskningen om kustlabyrinter ökat och i och med 

lichonometrin i samspel med vattennivån kan man komma nära deras ålder. Jag har försökt 

hålla mig till de svenska trojaborgarna men måste ändå hämta information från andra områden 

för att få en mer trovärdig grund. Sverige har knappt några skriftliga källor som kan styrka eller 

förkasta teorierna vilket svarar på frågan varför vi inte vet mer om trojaborgarna. Jag har 

kommit fram till följande vad det gäller teorierna: 

Teorierna om att trojaborgarna använts i apotropeiskt syfte och som förbindelse mellan liv 

och död och mellan himmel och jord som i fruktbarhetskulten, verkar som de mest trovärdiga 

och stämmer överens även med andra kulturers användning av labyrinterna. Det betyder att 

samma syfte gäller för både kontexten trojaborg på gravfält och kustlabyrint, även om att få en 

god fiskefångst inte följde samma ritualer som fruktbarhetskulten fanns magin där och samma 

önskan om att de döda inte skulle gå igen. 

När kristendomen gjort sitt intåg sparades vissa trojaborgar på kyrkogårdar och riterna fick 

en annan utformning och blev mer profana. Det blev mer lek och fest och dans i dem och det 

fortsatte på sina håll ända in på 1900-talet.  

Symboliska pilgrimsvandringar kan mycket väl ha utförts i vissa av våra trojaborgar. Några 

ryttarlekar kan däremot inte ha ägt rum i våra svenska labyrinter. Till det är gångarna alldeles 

för trånga.  Däremot kan lekar med pojkar som föreställt ryttare och häst ha förekommit i dem.  

Kustlabyrinterna har varit verksamma från sent 1200-tal intill nutid. Att samerna vid kusten 

i norra Bottenviken använt dem till magiska besvärjelser mot bl.a. rovdjur finns det bevis för. 

Säsongsfiskarna verkar ha fortsatt sin aktivitet när platserna blev fiskelägen med kapell ända in 

på 1900-talet även de. Ökningen av trojaborgar 1550-1650 kan mycket väl bero på den 

protestantiska kyrkans mer bestraffande roll. Teorin om att några förlista sjömän eller 

besättningar som väntade på vind som förströelse skulle ägna sig åt ett så ansträngande jobb 

både kroppsligt och tankemässigt som att lägga trojaborgar verkar helt orealistiskt och närmast 

som en omöjlig uppgift. Det här är fiskarnas sysselsättning, inte sjömännens. I så fall skulle 

trojaborgar finnas på många fler ställen och i mycket större antal. 

  Arkeologer kan aldrig vara 100% säkra på hur trojaborgarna har använts. Vi kan med 

dagens metoder och kunskap och i samarbete med andra discipliner komma rätt nära, men i 

trojaborgarnas fall är vi i brist på skriftliga källor inte ens säkra på hur de historiskt använts. Ett 

fortsatt forskningssamarbete över ämnesgränserna och nya infallsvinklar kan förhoppningsvis 

ge svar på några av svårigheterna med dateringen av trojaborgar och hur de använts. 

Stenarna tiger men att de varit inblandade i många sammanhang och betytt mycket för våra 
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förfäder, det kan vi vara säkra på. Trojaborgarna fortsätter att locka oss och stimulera vår fantasi 

och därför fortsätter det att även i nutid att läggas nya.  

 
Fig. 9. Gravkors från Levide, daterat 1442. Labyrinthos.net 
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Bilaga1: Tabell över perioder och kontexter 

Tabellen visar när och i vilka sammanhang trojaborgarna i Sverige anlades 

 

Period År Kontext 

Äldre bronsålder 1800 – 1100 f.v.t. - 

Yngre bronsålder 1100 – 500 f.v.t. Gravfält? 

Förromersk järnålder 500 f.v.t. – 0 Gravfält? 

Romersk järnålder 0 – 400  Gravfält? 

Folkvandringstid 400 – 600  Gravfält? 

Vendeltid 600 – 800  Gravfält? 

Vikingatid  800 – 1050  Gravfält 

Medeltid 1050 – 1500  Gravfält 

Kyrkogårdar från c. 1100  

Kustområden och öar från c. 

1300 

Kyrkmålningar 

Efterreformatorisk tid 1500 – 1800  Gravfält 

Kyrkogårdar från c. 1100  

Kustområden och öar  

Nyare tid 1800 – 2000 Nya trojaborgar anläggs på 

Gotland under 1800-talet 

Nutid 2000 –  Trojaborgar fortsätter att 

anläggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Bilaga 2 a och b: Den etruskiskaTragliatellakannan 

                                     2 a: Delar av det ursprungliga motivet. Med tillstånd av Jeff Saward. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

2 b. Det censurerade motiven på Tragliatellakannan i Matthews,1922     
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Bilaga 3: Trojaborgskonstruktion.  

 
Med tillstånd av Jeff Saward  

 

 

 
Laying out a Labyrinth: 

http://www.labyrinthos.net/layout.html (2019). Med tillstånd av Jeff Saward. 

http://www.labyrinthos.net/layout.html
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Bilaga 4: Jungfruns dans, en parallell till snörpassarens uppgift 

vid konstruktionen av en trojaborg 

 

 

 

Här får man tänka sig jungfrun ha snörpassarens uppgift men i stället för att ha bandet runt armen som 

snörpassaren hade har hon ett band runt midjan. På bilden är planen redan klar och ursprungsspiralen 

omvandlad till trojaborg och nu är den en dansbana. (Ringbom 1938). 

 

 

 
 

Ringbom (1938) 
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Bilaga 5: Karta över trojaborgarnas spridningsområde  

 
Med tillstånd av John Kraft (2019) 
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Bilaga 6 a och b: Enköpings trojaborgar 

                        6a: Planskiss över Enköpings gamla trojaborg på kyrkogården vid Vårfrukyrkan 

Skiss efter Hildebrand i Sundquist (1956). Bild B Söderhäll 

 

 

 

 

                        

                     6 b: Den nya trojaborgen strax öster om kyrkogården. Foto författaren, 2019 
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Bilaga 7a och b: Kartor över Mälarområdet 

        7 a: Trojaborgar norr om Mälaren i närheten till ortsnamn med anknytning till äldre gudar. Kraft (1995) 

Med tillstånd av John Kraft 

                                               7 b: Karta över vattenleden från Tälje förbi Rösaring till Valsgärde. Sandén (1984),      

 

 




