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Utflykt till labyrinten 2014-05-18 

Labyrinten har RAÄ-nummer Arboga socken 7:1 och om den är det på Riksantikvarieämbetets 

(RA) hemsida skrivet: 

Labyrint, 1.46x1.30 m (NV-SÖ) med ingång i NÖ. Huggen ca 0.5 cm dj. Gjord omkring 1880. 7 m 

N om labyrinten är en husgrund med murstock och i närheten ytterligare en. Känd av fru 

Kerstin Karlsson sedan 20 år. "En skomakare Aspedal, som var i 18-årsåldern och bodde på 

berget intill, gjorde labyrinten när jag var 6-7 år. Jag bodde i en stuga intill. Skomakaren hade 
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varit i Kungsör och sett labyrinten, där en drottning hade ridit. Han ritade först upp den på ett 

papper, sen högg han med en mejsel och kvarnstenshacka. Han höll på ett par tre månader på 

lediga stunder. Han talade inte om varför han gjorde en labyrint." (Uppgift av Johan 

Pettersson, Vibyholm, f. 1876. (Uppgiften lämnad 1962-10-08 )E2 rev. 1988; Ej besökt. 

 Enligt Husförhörslängderna hette skomakaren Per Fredrik Aspdal f. 1859 på Viby 1 i Arboga 

Sn och d. 1949 i Brännkyrka. Han var son till husaren Per-Erik Lätt som kom till Viby 1848, var 

husar nr 6 fram till 1866 och bodde sedan kvar till sin död 1892 på någon av torpen, kanske 

Lätt-Linas. Per Fredrik gifte sig 1883 med Augusta Wilhelmina Persdotter f. 1854 och d. 1926 i 

Arboga stad. Familjen flyttade från Viby 1883 till Västermo och kom tillbaka 1888 till Viby 1, 

"boende på ägorna". Familjen flyttade samma år till Viby 10 och vidare till Framnäs i Arboga 

Stad. 

Enligt Johan Albert Petterssons berättelse (Se ovan!) skulle labyrinten kommit till ca 1882-83. 

Aspdal var då 23-24 år vilket gör att berättelsen bör kunna vara sann.  

 Solveig Wassberg har har sparat en artikel i Västmanlands Läns Tidning från inventeringen 

1962 som ni kan se HÄR. 
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