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Skansenlabyrint förebild för 11-åringars sommarlek 

Riksantikvarieämbetet trodde att stenlabyrinten var från forntiden. 

Men labyrinten byggdes 1974 - av två elvaåriga pojkar. 

- Stämmer det får vi ta bort fornminnesskylten, säger Kerstin Olson på Bohusläns 

museum. 
 

Sedan några år tillbaka driver Riksantikvarieämbetet och Bohusläns museum projektet ”Blå Skagerack” som 

syftar till att lyfta fram västkustens kulturhistoria. 

Bland annat har man forminnesmärkt en stenlabyrint på badön Månkholmen utanför Grebbestad. 

Men nu har det visat sig att stenlabyrinten kan vara byggd först 1974. 

 

Rullade sten till slätten 
Det var efter en lång varm sommar som de rastlösa 11-åringarna Peter Witt och Thomas Kalmér bestämde 

sig för att bygga labyrinten. 

- Vi byggde den efter en labyrint som jag har sett på Skansen, säger Thomas Kalmér till Dagens Nyheter. 

I två dagar rullade och bar de sten i det svaga utförslutet på grässlätten. Labyrinten har tio ringar av 

handbollsstora stenar, varvade med en och annan bumling. Under åren har små kopior dykt upp som byggts 

av andra barn med sommarenergi till övers. 

 

”Kul att andra inspirerats” 
- Det är mysigt att se att andra barn har inspirerats och att de leker i vår gamla labyrint, säger Thomas 

Kalmér, som i dag är 37 år och fortfarande återvänder till ön. 

När han förra året återvände till ön överraskades han av en fornminnestavla som berättar om Måkholmens 

fyra, "märkliga stenläggningar från forntiden". Labyrinterna är svårdaterade men som mest 500 år gamla och 

har använts i riter för att få bättre fiskelycka eller möjligtvis för att blidka stormgudar, står det att läsa på 

länsmuseets skylt. 

- Det är både smickrande och lustigt men kanske inte så sant just i det här fallet, säger Thomas Kalmér. 

 

Museumet förvånat 
Kerstin Olson på Bohusläns museum, som ansvarar för skyltningen, är förvånad över uppgifterna. 

- Vi har bara gått på Riksantikvarieämbetets inventering. Jag kan inte svara på om det här är fel. Stämmer 

det så får vi ta bort skyltarna, säger hon till Aftonbladet. 

 

  



Dateras med lavar 
Enligt Peter Norman, utredare på Riksantikvarieämbetet, dateras labyrinter med hjälp av lavar på stenarna. 

– Laven växer på stenarna och så fort man rubbar dem så de kommer i ett annat läge så dör laven. 

Han säger dock att det kan vara svårt att säkert veta om labyrinten byggts nyligen 

– Labyrinter är lite speciella eftersom det här är någonting som folk alltid roat sig med att bygga. Det är 

möjligt att vi gjort ett misstag. 

 

Andreas Fahlén 
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Thomas Kalmér vid länsmuseets informationsskylt… (Källa till bilden: Läroboken Perspektiv på historien Plus, 2012) 


