Runstenen i Domnaryd, vid Domneån
Bankeryd, Jönköpings kommun.
Inledning:
I Bankeryds socken utefter den urgamla landsvägen, på Domnaryds marker, strax söder om
Domneån stod en märklig runstenen. Runstenen är känd genom den storskaliga geometriska
kartan över Domnaryds by daterad 1646.

Lantmätarens uppgifter med karta, levererades till ”räkningekammaren” i Stockholm. Där
band kartorna samman, till de omtalade tjocka Jordeböckerna som nu förvaras av
Riksarkivet.

Domnaryds runsten är sannolikt märklig. Därför finns den inritad strax intill Risbron, med
siffran tre och texten: ”Runsteen”. Nu är den försvunnen! Under lång tid eftersökt.
Bankeryds Hembygdsföreningen har inte gett upp sökandet!
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Historisk bakgrund:
Domneån är en gräns mellan Småland och Västergötland. När ån blev gräns är fortfarande
okänt. Småland bestod av 11 folkländer/härader. Det vikingatida Västergötland blev kristnat
under 900 talet, tidigt 1000-tal. Domneån var då gräns mellan det hedniska Tveta härad och
det kristna Skara Stift, grundat 1014. Tveta härad, där Bankeryds socken ingår, betecknas som
ett hövdingdöme av dagens historiker. Där styrde och bestämde en hövding/storbonde och
hans familj. På norra sidan av ån, i Västergötland, var allmogen underställd en helt annan
ordning än den förhärskande asatron som då dominerade i hövdingadömet Tveta.
I Västergötland styrde den kristne och krigiske gamle Óláfr skautkonungr
(Olof Skötkonung). Kungen fick handfast hjälp av sin son Anund Jakob år 1020. Utöver den
enväldige kungen, gällde där ett regelverk som senare kom att kallas Västgötalagen. I det
regelverket fanns inte mycket till övers för de som råkade leva söder om Domneån i Tveta
härad.
På många av våra runstenar från vikingatiden, c: a 800–1050, finns uppgifter om
"brobyggen". Det behöver inte betyda en bro i den mening som vi lägger in i begreppet, utan
oftast en grusbank eller ett vadställe över ett vattendrag eller vattensjukt område.
På sin Eriksgata (Edsgata) passerade den nyvalde kungen Risbro. Kungen i sällskap med
edsvurna män och gisslan, var på väg mot Skara, som var närmast anhalt efter Junebäck i
Jönköping.
Under Gustav Vasa och hans söners tid, började man i mitten och slutet av 1500-talet att
skapa vägar farbara inte bara med häst, utan även för vagnar. Då angavs också vilka vägar
som skulle betraktas som ”de rätta landsvägarna”. En av dem är begynnelsen till Väg 26/47!

Domneån:
Domneån har sin källa i Dumme Mosse. Domneån är gräns mellan Tveta härad, Småland och
Västergötland. Gräns mellan Skara stift och Linköpings stift, sedermera Växjö stift. Åren
mellan 1570 och 1680, var Domneån även Brahe grevskapet Visingsborgs södra gräns. Åren
mellan 1634 och 1997 var Domneån även gräns mellan Jönköpings län och Skaraborgs län.
Nu gräns mellan Jönköpings kommun och Habo kommun.
Ån börjar sitt ca 10 km långa flöde i Domneådammen, på sin väg mot Vättern. Ån passerar
Tunabo där vattnet nu går in i Risbrodammen. Vid fördämningen Rasslefall, Domnaryd vid
Risbro, har funnits en äldre vägöverfart med rötter i förhistorisk tid, förr markerad med den nu
försvunna runstenen. (Ett antagande: Försvann sannolikt under 1700 tal?)
Att platsen/området varit bebodd under tusentals år bekräftas av:
Gravfält vid Riksväg 26/47, strax intill Domnaryd.
Jönköpings läns museum undersökte under augusti-oktober 2016 gravfältet RAÄ-nr Bankeryd
167, i samband med ombyggnad av Rv 26/47. Undersökningsområdet var ca 350 m 2.
Beställare var Trafikverket. Fält- och rapport; Jörgen Gustafsson, Jönköpings läns museum.
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Eftersök:
I december 2020 publicerade Ystad tidning en artikel:
En försvunnen runsten hittad efter 300 år. Ett sensationellt arkeologiskt fynd vid grävarbeten
utanför Ystad. En av de försvunna Hunnestadsstenarna hittades efter att ha varit försvunnen
sedan 1700-talet. Stenen har varit borta så länge att vi trodde den var förstörd, säger Magnus
Källström, runolog på Riksantikvarieämbetet. Hunnestadsmonumentet är sannolikt från 900talet och enligt arkeologer är det ett av landets märkligaste monument från vikingatiden.
Ystad kommunen la ut VA-ledningar och arkeologer var på plats då det är ett arkeologiskt
intressant område. Det är rätt tunna schakt man gräver, så det var verkligen tur att vi stötte
på den, säger Anders Rosendahl, arkeolog Länsstyrelsen Skåne. Hunnestadsmonumentet
bestod av åtta stenar, varav tre bildstenar och två runstenar. Det fanns bevarat i början av
1700-talet, men försvann senare. Några av stenarna återfanns på markerna vid
Marsvinsholms slott 1814. I dag står tre av stenarna på Kulturen i Lund. Runstenen hittades
på en plats där det tidigare har funnits en bro som gått över bäcken i Hunnestad.
Stenen hade då varit en av stenarna i ett brofundament!!
Artikeln fick mig att fundera.
Kan det vara så att runstenen i Domnaryd ligger som ett brofundament på botten av
Risbrodammen, där en gång 1700-talets brobyggare byggde bro över Domneån!?
Sveriges riksdag beslöt 1734 att anta en ny lag som infördes i Byggningabalken där det
stadgas bl. a. om indelning av vägarna i allmänna vägar, kyrkvägar, kvarnvägar och byvägar.
Ett kapitel handlar om väghållningen och rör villkoren för byggande av väg:
”Landswäg skall läggas i Länet der den tarfwas”, samt om skyldigheten att röja och
underhålla vägar och broar. Lagen kompletterades med Gästgivarordningen (år 1734). I denna
sammanförde man alla de föreskrifter som var av direkt betydelse för väghållningen.
En utsedd ”brobyggare” med pondus och erfarenhet hade fått mandatet att bygga och
underhålla broarna i Tveta härad. Han hade behörigheten att städsla lokala bönder för att
hjälpa till med underhåll och eventuell nybyggnation. Material till broarna togs och hämtades
från platsen. Stod det då en stor fin lämplig sten strax intill bron som skulle byggas, tvekade
han inte för att ge stenen en ny och som han bedömde bättre funktion.
Än den stenen haft i över 700 år!?
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En promenad upp till Risbro 2020-12-28

Missionshuset Betania, ligger kvar på ursprunglig plats. Nu en samlingspunkt för Risbro
Byalag. Samtalade med hembygdsföreningens medlem Ingrid Nyberg, som bor granne på
Domnaryd Södergård 8, 564 91 Bankeryd.
Ingrid 85 år, berättade att i hennes barndom gick vägen ner till Risbrodammen och bron
nedanför Domnaryd Södergård. I en svag kurva för att minska backens lutning. När jag ställde
frågor om den gamla bron, hänvisade Ingrid till Bernt Andersson som tidigare ägde och växte
upp på Domnaryds gård 1, 564 91 Bankeryd.

Tillsammans med min hustru Ullegård, gick vi in under den nya motortrafikleden 26/47 till
Risbro rastplats som ligger utefter landsvägen från år 1942–43.
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Ringde Bernt Andersson, som berättade: 1942–43 byggdes en ny väg och bro med
fördämning vid Risbro, ett 40 tal meter nedströms den gamla bron. Fördämningen blev
uppkomsten av Risbrodammen. Arbetet var ett AK-arbete under kriget.
Den gamla bron hamnade under vattenytan.

Från dammfästet gick en kulvert till en turbin i
Tuvebo Kraftstation. Tuvebo Kraftstation köptes
upp av Habo energi och driftens lades ner i mitten
av 1950-tal.
Fördämningen och Risbrodammen är kvar.
Vid alla tre bekräftade brobyggen har
brobyggaren alltid haft kvar den gamla bron i
funktion, tills bygget av den nya var klar,
nedströms ån.
Det innebär att vi kan ha en förhoppning om att
hitta delar av det gamla brofundamentet under
Risbrodammens vattenyta.

Delade med mig av mina tankar i brev med bilder till hembygdsföreningens forskargrupp.
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Svar via mejl från Per-Olof Ringquist 2021-01-26
Hej!
Jag har idag talat med kulturgeograf Aadel Vestbö Franzén på Länsmuseet om dina tankar
kring denna sten.
Jag har också tagit mig friheten att vidarebefordra ditt mejl i denna fråga till henne. Hon är
mycket intresserad och kommer att jobba vidare med ”ärendet”.
Historienördshälsningar Pelle
Svar från Ådel Vestbö Franzén 2021-02-26
Hej!
För någon månad sedan kontaktades jag av Per-Olof Ringquist i Bankeryd, fd länsantikvarien.
Han berättade om ditt letande efter den jäckande runstenen vid Domnaryd, som jag själv
grunnat en hel del över, och han vidarebefordrade ditt mejl samt bilder.
Anledningen till att jag inte hört av mig förrän nu beror på att jag varit tjänstledig för
forskning och kommer att vara på länsmuseet igen från och med 8 mars.
Men jag har sparat undan det hela som ett ärende att följa upp.
Det är givetvis så att stenen nån gång kan ha krossats till macadam, men jag har ändå en
känsla av att en så pass stor och ståtlig sten (får vi anta) har gått ett annat öde till mötes.
I storskifteskartan från 1816 eller laga skiftekartan från 1860-talet över Domnaryd finns vare
sig i bild eller i handlingen några referenser till en runsten. Inte heller i lagaskifteskartan över
grannbyn Risbro i Habo socken. Detta behöver inte betyda att stenen var borta då. Jag har
själv gått igenom äldre kartor i byar med kända runstenar och min konklusion är att
lokalbefolkningen och lantmätarna vid denna tid inte lade så stor vikt vid runstenarna.
Jag skrev om detta i länsmuseets rumstensbok som gav ut kring sekelskiftet 2000. Att en
runsten inte finns med i kartan är således inte förvånande. Det KAN alltså vara så att stenen
fanns kvar på ursprunglig plats ganska långt fram i tiden…Men då borde vi å andra sidan haft
andra källor som berättade om stenen. Det gjordes ju runstensinventeringar så långt tillbaka
som 1500–1600-tal och en så pass ’tydlig’ sten borde ha fastnat någonstans i källorna.
Vi får fortsätta att utforska detta. Tyvärr har länsmuseet inga medel för någon större insats. Vi
som arbetar med arkeologi, landskap- och byggnadsvård samt konservering är
uppdragsbaserade, vilket gör att vi inte kan sätta av mycket tid till denna typ av ärenden, även
om vi gärna vill. Men lite tid ska jag nog kunna lägga på att följa upp detta.
Hälsning
Ådel V. Franzén, Antikvarie
Fil.dr. i kulturgeografi
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
aadel.franzen@jkpglm.se • www.jkpglm.se
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Svaren bidrog till ett nytt besök till Risbro 2021-02-26. Gick upp till Risbro gård. Ute på
gårdstunet stod Johan Fröst, Risbro gård 1. 564 91 Bankeryd. Johan stängde av flistuggen.

Bild1. Från rastplatsen på Bankeryd sidan där vägen gick ut mot bron.
Johan visade och berättade var den gamla landsvägen hade haft sin sträckning på 1930-talet.
Snett ner över åkern, till strandkanten av Risbrodammen.

Bild 2 Garaget och skjulet står på den gamla landsvägens körbana.
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Johan berättar att vägen hade gått precis där skjulet och garaget ligger i dag. Norr om den
gamla landsvägen sprängde man bort berg, för att minska nivåskillnaden till bron och
dammfästet. Johan bekräftade Bernt Anderssons berättelse om väg och dammfästet som
byggdes år 1942–43.

Bild 3. Från den gamla landsvägen, hade gården en infart som var kantad med en allé.
Några av träden står kvar.

Bild 4. Den övergivna vägen var plan och bra att bygga på. Det blev en naturlig tillfart från
gården utefter den gamla allén, ut till skjulet och garaget.
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Bild 5. Den övergivna vägen ner till Risbrodammen och den dränkta bron, plöjdes upp och
blev en del av åkern.

Bild 6. Johan pekade ut var den övergivna vägen försvann i Risbrodammen.
Och var vägen gick upp, alldeles intill det bord med soffor som står längst ner på udden av
Risbro rastplats på Bankerydsidan.
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Johan berättade också att under 1990-talet tömdes Risbrodammen på sitt vatten. Domneån
återfick sitt ursprungliga lopp en kort tid. Orsaken till tömningen var att bron mellan
Krabberyd och Drottningstorp, samt bron mellan Tunabo och Gigeryd skulle renoveras. När
dammen var tömd, kunde man se den gamla vägbanan och resterna av brofundamentet, ute i
den leriga dammbottnen.

Bild 7. Domnebro. För att få en uppfattning om hur den gamla Risbron kunde ha sett ut
publicerar jag här två bilder från 1922 av Domnebro som fanns fram till 1930 över Domneån
vid utloppet i Vättern.

Bild 8. Domnebro. Det är ganska troligt att bron i Risbro, var av samma typ,
med stenfundament på båda sidorna av den ursprungliga å-fåran.
Det är fundamenten som finns kvar under vattenytan som bör undersökas!
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Förhoppning:
Under sommaren 2021 är det min tanke att ta kontakt med dykaren Göran Müntzing
Fiskebäck Thorsgården 1, 566 35 Habo. Tillfråga honom om han vill åta sig att dyka, för att
göra en första besiktning av de befintliga brofundamenten hörande till den gamla bron.
Om Göran redan då kan urskilja ett större stenblock som skulle kunna vara en runsten, finns
än större anledning att vidtala Riksantikvarieämbetet för att de skall vidta nödvändiga
åtgärder för att kunna fastställa om det är den försvunna runstenen.
Att detta antagande, skulle kunna leda till att vi åter kan se en sedan länge försvunnen och
saknad RUNSTEN stående på Risbro rastplats, sannolikt med en kunskapsberikande text samt
ett namn på en man som då blir Bankeryds äldsta kände man, är värt försöket.
Bankeryd i mars 2021
Klas-Peter Suneson
Tfn 0705-177963
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