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Abstract. 

This paper deals with U 150, a rune-stone raised by Jarlabanke, a wealthy man who lived in the 11
th
 century. 

He raised about 7 rune-stones telling us that he made bridges, roads and was the owner of the whole of Täby. 

U 150 is carved with ornaments that seem to be a lot older than the other ornaments of the Jarlabanke stones 

that Jarlabanke raised for himself, while he still was alive.  It is argued that the rune-stone U 150 was in fact 

made by another man called Jarl Banke (not Jarlabanke), who was a Jarl in the 11
th
 century and is mentioned 

on at least three rune-stones in the same area as the Jarlabanke rune-stones. 

Bild framsida: U 150 Karby. Lexerius, G. 2011 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Våren 2011 skrev jag i min B-uppsats (Lexerius 2011) om runstenarna Jarlabanke reste efter sig själv 

medan han levde. Jag valde då att utelämna vissa av stenarna, eftersom dessa inte passade in i min 

uppsats. En av dessa runstenar var U 150 i Karby. Denna runsten har spräckts för länge sedan och 

idag finns endast halva runstenen kvar (den övre halvan) men den finns avbildad i sin helhet i boken 

Upplands runinskrifter 1, 1943.  

 

I B-uppsatsen omdaterade jag ornamentiken på Jarlabankes självresta runstenar till period 3 (1050-

1070 e Kr) och hävdade att de mest sannolikt blev resta under period 4 (1070-1100 e Kr). Jag 

konstaterade det Lindqvist föreslog, att dessa runstenar var gjorda i en för den tiden omodern stil 

(avsiktligt arkaiserade) och att de kan vara avsevärt yngre än vad tidigare forskning föreslagit 

(Lindqvist 1923:136). Av de forskare som undersökt Jarlabankestenarna är det först och främst 

Lindqvist som diskuterade möjligheten att det skulle ha funnits en äldre Banke i Täby. Dock ansåg 

han att denna tolkning skulle innebära att materialet pressades för hårt och förklarade istället 

anomalierna som arkaisering (Lindqvist 1923:135-141, Larsson 1996:143-150) 

 

Det fanns två olika Jarlabanke som levde samtidigt och den äldre var halvfarbror till Jarlabanke den 

yngre. Den äldre Jarlabanke finns nämnd på runhällen U 309 som enligt Gräslunds tidsindelning av 

ornamentiken kan dateras till period fyra (Larsson 1996). Hittills har två olika Jarlabanke visat sig på 

Täbys runstenar, men tänk om det finns ännu en Jarlabanke gömd i materialet, väntande på att få 

bekräftelse?   

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att nå en ökad förståelse för de runinskrifter i Uppland som nämner 

Jarlabanke, och där specifikt undersöka runsten U150 för att se ifall det eventuellt kan finnas belägg 

för att ytterligare en, hittills okänd Jarlabanke kunnat existera.  
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1.3 Bakgrund 

Det har länge forskats om Jarlabanke och hans runstenar, redan 1923 ordnade Lindqvist in 

Jarlabankestenarna i kronologisk ordning. Lindqvist ansåg att Jarlabanke verkade vara både skrytsam 

och angelägen om sitt eftermäle, han tvivlade på att Jarlabanke verkligen ägde allt som stod skrivet 

på runstenarna. Gränsen mellan skryt och sanning är svår att hitta, menade Lindqvist (1923: 132) 

men han medgav att Jarlabanke borde ha varit en rik och mäktig man med stora jordegendomar. 

Lindqvist var även inne på teorin om att det eventuellt skulle ha funnits en äldre Banke samt att de 

båda yngre blev uppkallade efter honom, emellertid ansåg han detta vara problematiskt och 

avfärdade den teorin (1923:136).  

Lindqvist nämnde runstenen U 150 ett antal gånger, han ansåg att Jarlabanke II var den som lät rista 

denna runsten (1923:129). Lindqvist ansåg även att Jarlabankestenarnas ornamentik borde gå att 

typologisera men att detta mer borde vara avsett som teoretisk övning och endast bör gälla som 

indicier för kronologisk åtskillnad (1923:140). 

På senare tid har det forskats litet mer om Jarlabanke men den kronologi som Lindqvist angav är i 

stort sett oförändrad. 

 

1996 utkom Larsson, Mats. G. med en artikel där han utvecklade teorierna Lindqvist hade redan 

1923. Larsson skriver om Jarlabankes far, Ingefast som i runstensmaterialet hade två fruar. 

Jarlabankes mor Jorun var frilla till Ingefast, senare uppgraderad till hustru. Det var denna orsak, 

menar Larsson, som gjorde att Jarlabanke lät rista sina runstenar (1996:149).  

Jarlabanke hade enligt Larsson kommit över makten och ägorna på ett sätt som skulle kunna 

ifrågasättas, därför var det tvunget att låta rista många stenar där han höjer sig själv över alla tvivel 

(1996:148–149). Även denna gång gäller den äldre kronologiska ordningen och Larsson fastslår att 

alla Jarlabankestenarna handlar om en och samma person (1923:144). Runstenen U 150 nämns även 

denna gång, men utan någon mer djupgående analys, endast översättningen samt var runstenen är 

belägen. 

 

 

 



4 
 

 

1.4 Frågeställningar 

 

Vilken information kan en tidsindelning av ornamentiken på runsten U 150 ge oss? 

Hade Jarlabanke verkligen två fruar? 

Varför har man tillskrivit en och samma person nästan alla runstenar som nämner Jarlabanke? 

Finns det belägg i materialet som visar att det kan ha funnits ytterligare en Jarlabanke i Täby? 

Kan man knyta fler från Jarlabankeätten till vikingatåg i Grekland? 

 

1.5 Metod och teori 

 

Jag kommer att jämföra några av Jarlabankestenarnas ornamentik och periodindelning genom att 

delvis använda den metod som utvecklades av Anne-Sofie Gräslund (1991,1992) för att ge 

runstenarna en ungefärlig datering. En analys av vissa namn i släkten kommer också att ske för att 

söka belägg för uppkallning, och därefter påvisa eventuella släktskap utanför Jarlabankeätten.  

 

1.5.1 Anne-Sofie Gräslund, periodindelning av ornamentiken 

 

Gräslund har utarbetat en metod för att göra en stilindelning av ornamentiken på runstenar och delar 

in dem i sex typmässigt åtskilda stilgrupper. Hon tar fasta på olika element: helhetsintrycket, 

rundjurets huvudform, detaljer på huvudet (öron, ögon, mun och näsa), uppläggningen av mönster, 

slingor och formen på extraormar. Det har visat sig att en speciell typ av svans eller fötter hör ihop 

med en viss typ av huvud, detaljerna förmedlar tillsammans ett helhetsintryck och definierar stilen på 

ornamentiken till de sex olika perioderna. (Gräslund 1991, 1992). 

 

Runstenarnas indelning i stilgrupper (alla dessa stilgrupper förekommer i trakterna kring Täby): 

 

 Oornerade, det vill säga utan djurformat runband, de allra flesta från perioden cirka 980/990-

1010/1020. 

 Fågelperspektiv (cirka 1010-1050). Ger ett kantigt och stumt helhetsintryck. Huvudet är ett 

ormhuvud med två ögon sett uppifrån, kors är mycket vanligt. 

 Enda exemplet i Täby är U 150, Karby. 
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 Profil 1 (cirka 1010-1050) Ger ett 

kompakt, trubbigt och stumt 

helhetsintryck. Rundjurets svängar är 

ofta kantiga och huvudet är trubbnosigt 

och tjockt, med en tvärt avskuren nos. 

             Kors är vanligt förekommande. 

 

 Profil 2 (cirka 1020-1050). Ger ett 

kompakt och stumt helhetsintryck med 

lätt kantiga linjer. Huvudet 

karakteriseras av att linjen från öra till 

nosspets är konkav. Kors är mycket 

vanligt.  

 Profil 3 (cirka 1050-1080). Ger ett 

helhetsintryck av återhållet svepande linjer. Huvudet karakteriseras av att linjen från öra till 

nosspets är svagt konvex.  

      Kors förekommer relativt ofta.                             

 Profil 4 (cirka 1070-1100). Ger ett graciöst och elegant helhetsintryck med utdragna, 

svepande linjer. Huvudet är utpräglat långsträckt, gärna mjukt böjt, och det löper inte riktigt i 

ett med halsen utan är så kallat avsatt. Rakt tvåtåiga fötter med en rundad sporre. 

             Kors förekommer. 

 Profil 5 (cirka 1100-1130). Ger ett helhetsintryck av ett stramt rutmönster av parallella linjer 

som ingår i rundjurets och extraormens slingor. Rundjuren är av två typer:  

a) med tydliga rötter i den tidigare runstensornamentiken med triangulärt huvud och b) delvis 

influerade av brittiska förlagor med rundat huvud och pannavsats. För båda gäller strama, 

rakt tvåtåiga fötter med spetsig sporre. Kors förekommer ibland (Gräslund 1991, 1992).  

 

2 Jarlabankeättens runstenar-materialpresentation och analys 

 

2.1 Inledning 

 

I trakterna kring Täby finns det i nuläget 18 runstenar (inklusive hällar) som är resta av medlemmar i 

samma släkt (Jarlabankeätten) och man har kunnat följa fyra generationer genom inskriptionerna på 

Figur 1. A-S, Gräslunds periodindelning av ornamentiken. Källa: 
Gräslund 2009:343. 
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dessa stenar (Larsson 1996). Tack vare dessa inskrifter har man kunnat identifiera stammodern för 

ätten Jarlabanke, Estrid som har sin viloplats på gravfältet RAÄ 42. Hon var Jarlabankes farmor och 

blev änka två gånger om, och hon lät resa en storhög över sin första make som dog i Grekland. 

Storhögen var alltså tom (en så kallad ”kenotaf”). Stockholms länsmuseum har hittat ett antal gravar 

i närheten av den plats där storhögen funnits (RAÄ 42). Närmast storhögen hittades en grav 

innehållande en kvinna som visade tecken på senilitet, samt mynt som daterats till tiden mellan 1025 

och 1040 e Kr. Detta innebär att kvinnan i graven lagts i jord tidigast år 1025 e Kr (Edberg 2007). 

Genom runstenarna intill har man kunnat dra slutsatsen att det med stor säkerhet är kvarlevorna efter 

Estrid som påträffats. Av dessa 18 runinskrifter i området nämner ungefär hälften Jarlabanke, 

inskriptionerna på Jarlabankes självresta runstenar nämner honom som ensam ägare av Täby, 

anläggare av tingsplats, brobyggare och ägare av hela hundaret (Wessén & Jansson 1943). Det har 

även fastställts att Jarlabankes släktträd stämmer till i stort sett hundra procent, tack vare de 

runinskrifter som finns tillgängliga (Larsson 1996).  

 

2.2 runstenarna – analys och geografisk placering 

 

Närmast kommer jag att introducera några av Jarlabankes runstenar, dess betydelse och var de är 

placerade rent geografiskt. Jag kommer även att presentera andra runstenar, som inte har direkt 

anknytning till Jarlabanke men jag anser att dessa kommer att ge ytterligare bredd åt min 

undersökning. Runstenarna i undersökningen kommer att presenteras i nummerföljd. Därefter 

kommer jag att mer noggrant redogöra för runsten U 150, som är i huvudfokus i denna uppsats, samt 

presentera den fornlämningsmiljö som finns i den närmaste omgivningen av U 150. 

 

U 112 Eds kyrka. (1070-

1100 e Kr. Period 4). 

§A * rahnualtr * lit * rista 

* runar * efR * fastui * 

moþur * sina * onems * 

totR * to i * aiþi * kuþ 

hialbi * ant * hena * 

 
                                    Figur 2. Runsten U 112. Källa: Dybeck, R. 1857:46. 
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Sida A: Ragnvald lät rista runorna efter Fastvi sin moder, Onäms dotter, hon dog i Ed. Gud hjälpe 

hennes ande 

§B runa * rista * lit * rahnualtr * huar a × griklanti * uas * lis * forunk 

 Sida B: Runorna lät Ragnvald rista. Han var i Grekland. Han var krigarföljets hövding. 

 

Figur 3. Karta över runstenarnas placering. Källa: Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0094 
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Runsten U 112 återfinns i Eds socken, Upplands Väsby och 

är en minnessten över Ragnvalds mor, Fastvi. Denna sten är 

ovanlig i den bemärkelsen att båda sidor av runstenen har 

text och ornamentik, det brukliga är att lämna baksidan tom 

och endast ett fåtal stenar med text på mer än en sida är 

kända idag (däribland en av Jarlabankes självresarstenar, U 

212, Danderyds kyrka). 

 

U 127 Danderyds kyrka. (1050-1080 e Kr, period 3).  

 × iarla×baki × lit raisa [×] staina × þasa at sik × kuikuan 

× aukbruþisakarþi × fur ont sina × auk × ainati tabu ala- 

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig medan han levde, 

och han gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam 

hela Täby. 

Denna sten blev flyttad från sin ursprungliga plats vid 

Jarlabankes bro till dess nuvarande läge vid Danderyds kyrka 

under medeltiden. Detta är en av de berömda självresarstenarna 

som Jarlabanke reste för sig själv, medan han levde, han visar 

med denna text att han ensam äger hela Täby, och eftersom den 

även kan ses som en bön kan kyrkan ha sett gillande på hans 

anspråk. 

 U 127 omdaterade jag (med hjälp av Docent Anders Carlsson 

vid Stockholms universitet) i ett tidigare arbete från period 2 

(1020-1050 e Kr.) till den nuvarande periodindelningen 

(Lexerius 2011) samt att vi konstaterade att den var gjord i en 

för tiden omodern ornamentik (arkaiserad).  

På denna runsten kan man i namnet Jarlabanke se ett kryss som 

delar namnet itu, så ordalydelsen blir Jarl Banke, dessa kryss 

fungerar som ordmarkörer i runtexten. 

Figur 4. Runsten U 127. Källa: Dybeck, R. 1857:6. 

Figur 5. Runsten U 136. Källa: Dybeck, 
R. 1857:19. 
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U 136 Broby bro. Täby (1020-1050 e Kr, period 2).  

× astriþr × la(t) + raisa × staina × þasa × [a]t 

austain × buta sin × is × suti × iursalir auk 

antaþis ub i × kirkum 

 

Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, 

som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland.  

Även denna runsten är som de flesta andra runstenar 

rest till minne av en anhörig som dött annorstädes, i 

denna skrift har Östen dött i Grekland, i Uppland 

finns det dokumenterat i runinskrifter att ett antal 

personer ändat sina liv utomlands, i det som är känt 

som ”Ingvarståget”. 

U 140 Försvunnen. (1050-1080 e Kr, period 3).  

× ...la×b(a)... ... han : entaþis * i kirikium 

 

Jarlabanke... Han dog i Grekland.  

Detta runstensfragment är i ornamentiken snarlik t ex U 127 

och bör ses som samtida, vem som dog i Grekland är inte 

känt eftersom denna bit av runstenen saknas.  

Värt att lägga märke till är kryssmarkeringen mitt i det som 

antas vara namnet Jarlabanke, denna placering kan inte vara 

en slump. 

 

U 142 Fällbro. (1070-1100 e Kr, period 4).  

 

ikifastr ' lit ' raisa ' stain * uk ' bro ' kera ' eftiR ' 

iarlabaka ' faþur ' s[in ' uk ' sun ' io]runa ' uk ' ketilau lit 

' at ' bonta ' sin ybir risti 

Ingefast lät resa sten och göra bro efter Jarlabanke, sin 

fader och Joruns son, och Kättilö efter sin make. Öpir 

ristade.  
Figur 7. Runsten U 142. Källa: Dybeck, R. 
1857:24. 

Figur 6. Runsten U 140. Källa: Dybeck, R. 1857:18. 
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Jarlabankes dödssten, rest till hans minne av hans hustru och 

son.  Denna sten står mest troligt på sin ursprungliga plats. 

Ornamentiken på U 142 är en aning annorlunda än de andra 

stenarna från period 4, vinklarna i rundjurets kropp indikerar 

på att denna sten hör hemma någonstans i närheten av slutet på 

period 4. Korset är väldigt litet och man kan ana tendensen på 

att kors börjar försvinna från ornamentiken. Jag hittar belägg 

för denna tolkning genom att jämföra ornamentiken på runsten 

U 311 som dateras till period 5.  

 

U 143 Hagby (1070-1100 e K, period 4)  

× iurun × lit × kiara ×× broaR × iftiR × boanta ×× sen ×× 

auk ×× henminkr × auk × iarlabanki × eftiR × ink[i]fast × 

estriþ × iftR × inkuar × alkoþan × trenk 

Jorun lät göra broar efter sin man och Heming och Jarlabanke efter Ingefast Estrid efter Ingvar, en 

god ung man.  

Denna runhäll är belägen i Hagby, Täby och är ristad i samma period som U 309, detta kan beläggas 

ifall man jämför drakdjurets ben på de båda ristningarna, 

även andra likheter kan ses i ornamentiken. 

U 149  

[iarlabaki × lit × -... ...tain × at * sialfan * sik * auk * 

braut ruþia]  

 

Jarlabanke lät... stenen efter sig själv och röja väg.  

Runstenen är idag försvunnen och avbildningen finns i 

Upplands runinskrifter, ornamentiken på denna runsten 

daterar jag till period 4, lägg märke till munnens form och 

pannan som skiljer sig avsevärt från period 3 stenarna. Detta 

är en av de mer sentida, hittills kända runstenar som 

Figur 8. Runsten U 143. Källa: Dybeck. R. 
1857:23. 

Figur 9. Runsten U 149. Källa: Dybeck, R. 1857:22. 
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Jarlabanke lät resa efter sig själv medan han 

fortfarande var i livet, han hade troligtvis fortfarande 

en stark position i samhällets övre skikt med tanke på 

ordvalet (påminner starkt om hans tidigare runstenar).  

Vad som är ovanligt på denna sten är texten som är 

skriven utanför ormen, efter svansen kan man utläsa 

ordet ”väg”. 

U 164 Täby kyrkby (1050-1080 e Kr, period 3). 

× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × 

kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina 

× auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans 

 

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han 

levde, och han gjorde denna bro för sin själ och 

ensam ägde han hela Täby. Gud hjälpe hans själ. 

 

Denna runsten är placerad vid Jarlabankes bro och i 

den vänstra ormen kan man utläsa namnet Jarlabanke 

närmast huvudet, i övrigt är det inte mycket som 

skiljer denna sten ifrån U 127.  

En skillnad värd att anmärka på är dock ”knölarna” 

som finns innan svanstipparna, på U 127 är dessa 

klumpigare i formen än på U 164, som verkar mer 

svängda. 

U 165 Täby kyrkby (1050-1080 e Kr, period 3) 

ia[r]labaki × li- ---sa × staina × þisa × at sik × 

kuikuan × auk bru þis(a) [× karþi fur ont ×] si-- --- 

× ati + (a)lan × tabu + 

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han 

levde, och han gjorde denna bro för sin själ... ägde 

hela Täby. 

Figur 10. Runsten U 164. Källa: Wessén, E & 

Jansson, S. 1943: Pl 107. 

Figur 11. Runsten U 165. Källa: Wessén, E & Jansson, 

S. 1943: Pl 107 
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 Ornamentiken på denna runsten skiljer sig från många av de övriga runstenarna som Jarlabanke lät 

resa efter sig själv medan han levde, här finns endast en orm.  Även på denna sten finns det inget 

”mellanslag” i namnet Jarlabanke. Jag har placerat denna sten i en senare period tack vare 

utformningen på ormens nosspets, den är likadan i de övriga arkaiserade Jarlabankestenarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 212 A × iarlibaki × lit × raisa × stan + þina × a... ... ...kuan + han × ati ain × tabu × alan × -... 

... ont hans 

Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe 

hans själ. 

 

U 212 B × iarlabaki × lit raisa × stain × þin- at sik kuikuan × auk × þinkstaþ × þina × karþi + 

auk × ain ati + alt hu-(t)ari × þita + 

Figur 12. Runsten U 212 A. Källa: Wessén, E 

& Jansson, S. 1943: Pl 133. 
Figur 13. Runsten U 212 B. Källa: Wessén, E & Jansson, S. 

1943: Pl 134. 
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Jarlabanke lät resa denna sten efter sig medan han 

levde. Och han gjorde denna tingsplats och ensam ägde 

han hela detta hundare. 

 

U 261 Fresta kyrka. (1050-1080 e Kr, period 3). 

iarlaba... lit × raisa × s[taina × þasa × a]t sik × 

kuikuan × ¶ auk × bru × þisa × karþi × fur ont [×] 

s[in]a × auk × ain ati alan tabu 

 

 Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han 

levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och ensam 

ägde han hela Täby. 

 

 

U 309 Harg. (1070-1100 e Kr, Period 4).  

× sikuiþr × auk × in[kua]r × auk × iarlabanki × litu × 

rista × runaR × at inkuar × faþur × sin × auk × at 

raknualt × broþur sin + 

.Sigvid och Ingvar och Jarlabanke lät rista runorna efter 

Ingvar, sin fader, och efter Ragnvald, sin broder. 

Denna runsten är placerad i Harg, mellan Vallentuna och 

Upplands Väsby nära Hargsån. På denna runsten nämns 

Estrids son Jarlabanke tillsammans med sina två syskon 

Sigvid och Ingvar, detta sker under period 4 (1070-1100 e 

Kr.) Denna Jarlabanke är halvfarbror till den berömda 

Jarlabanke som sägs vara grundaren av Täby, det är 

vetenskapligt accepterat att vi nu har belägg för två stycken 

Jarlabanke. En som finns i Harg, och den andre Jarlabanke 

som finns i Täby. Här uppträder också ytterligare en son till 

Ingvar i skriften, en man vid namn Ragnvald som dött 

samtidigt.  

Figur 14. Runsten U 261. Källa: Wessén, E & Jansson, 

S. 1943:431. 

Figur 15. Runsten U 309. Källa: Dybeck, R. 
1857:128. 
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U 310 Harg. (1070-1100 e Kr. Period 4).  

× estriþ × lit × bro × kiara × eftiR × ikuar × bonta × sin × auk 

× at raknualt × sun × hans × 

 

Estrid lät göra bron efter Ingvar, sin man, och efter Ragnvald, 

hans son 

Här visar texten att Estrid är styvmor till Ragnvald.  

Att Jarlabankeätten i Täby hade nära släktband med Harg i 

Skånela socken framgår av namnlikheten i ett par runstenar från 

detta område (U 309 och U 310).  

Denna tankegång är långt ifrån främmande, Larsson var redan 

1996 inne på denna teori med uppkallning men utvecklade den 

inte vidare i sin uppsats.  

 

 

 

 

U 311 Skånela (1080-1130 e Kr, Period 5).  

 

inkriþ ' lit ' kiara ' bro ' iftiR * inkikiari ' totur ' sin ¶ 

inkihualtr ' inkimar ' karl ' litu ' at ' systur s'i[n] 

 

Ingrid lät göra bron efter Ingegerd, sin dotter. Ingevald, 

Ingemar, Karl lät (göra bron) åt sin syster. 

 

Denna runsten är inte direkt knuten till Jarlabankeätten, 

ornamentiken är typisk för period 5 med de raka, eleganta 

slingorna. Stenen är endast med som ett typexempel för hur 

ornamentiken i period 5 kan se ut.  

 

 

 

Figur 17. Runsten U 311. Källa: Dybeck, R. 
1857:126. 

Figur 16. Runsten U 310. Källa: Dybeck, R. 

1857:127 
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 2.2.1 Runstenen U 150, Karby 

 

[* iarla*b]aki * auk * fastui * litu * raisa * stina * 

aftiR [* suain * sun * sin]  

 

Jarlabanke och Fastvi lät resa stenen efter Sven, 

deras son.  

 

U 150 är idag fragmentarisk (se framsida) men finns 

avbildad i sin helhet i Upplands runinskrifter, vad 

som hänt med den andra halvan av stenen är okänt. 

Denna runsten är ristad i en tidigare ornamentik än 

de övriga Jarlabankestenarna (fågelperspektiv) och 

den anses vara Jarlabanke den yngres första runsten, 

från sitt första äktenskap med Fastvi. 

Anmärkningsvärt är att texten börjar i ormens svans 

och namnet Sven finns närmast huvudet. 

 Problematiken med denna runsten är just att den är ristad i en väldigt tidig stil, de övriga 

självresarstenarna är ristade med en ornamentik som hör hemma i period tre och fyra.  

 

Att runstenar användes som markörer av ägogränser kan också vara intressant, om nu den som lät 

rista denna sten bodde i Karby eller Såsta, borde då inte denna runsten finnas längre bort än så? 

Mannen som lät rista U 150 var en välbärgad man som hade väldigt mycket makt och säkerligen 

stora ägor dessutom. Man skulle kunna tänka sig att Jarl Banke bodde mer centralt än Såsta eller 

Karby, men ändå nära Vallentunasjön.  

 

 

 

Figur 18. Runsten U 150. Källa: Wessén, E & Jansson, S. 

1943:228. 
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2.2.2 Fornlämningar i närheten av U 150 

 

RAÄ-nr Typ Innehåll Nutida läge 

36 Gravfält 3 högar, 29 runda, 5 

rektangulära, 1 

kvadratisk 

stensättning, 2 resta 

stenar, 1 domarring 

Såsta 

42 Runstenar, 

stensättning, 

gravfält. 

6 runstenar, 1 

stensättning 

Såsta 

 

Figur 19. Fornlämningarna kring U 150. Källa: Stockholms länsmuseum (del ur rapport 1999:4). 

 

Området kring Vallentuna och Täby är den runtätaste trakten i Sverige och det är inte ovanligt att 

man kan följa både två och tre generationer i dessa runstenar och Täby hembygdsförening har i 

samarbete med Stockholms länsmuseum startat ett projekt kallat ”Runriket” där man lyfter fram 

runstenarna runt Vallentunasjön. Jarlabankes bro, strax norr om Täby kyrka är ingången till Runriket 

(Edberg 2007). 

 

Vid bron finns U 164 och U 165 placerade vid den ena änden av bron, vid andra änden ska det även 

ha stått två runstenar placerade (U 127 och U 261), dessa fyra stenar ingår i Jarlabankes grupp av 

självresta runstenar. Han reste dessa medan han levde, för sig själv och sin själ.  

Jarlabankes bro ligger inte i direkt närhet av U 150 men är intressant tack vare de runstenar som 

Jarlabanke lät resa på denna plats. I direkt närhet av U 150 kan man hitta ett stort antal gravar från 

både yngre och äldre järnålder, flera hundra meter stensträngar samt ett antal resta stenar (Andersson, 

L. 1999). 
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Figur 20. Karta över RAÄ 42 och RAÄ 36. Källa: Rapport 2011:10 av Andersson, L. Stockholms länsmuseum 2011.  

 Det är ett faktum att landskapet nyttjats från forntiden fram till dags dato, lämningarna i trakten talar 

sitt tydliga språk. I anslutning till Broby bro (sydöst om U 150) finns även sex stycken runstenar (U 

135, U 136, U 137, U 139, U 140, U 141, några av dem mer eller mindre fragmentariska) där 

Jarlabankes släktingar nämns, hans farmor Estrid har rest en av dessa till minne av sin döde make 

Östen, en annan reste hon och Östen efter deras avlidne son, Gag.  

En av dessa sex runstenar (U 141) går inte att knyta direkt till Jarlabankes familj, namnen som finns 

ristade på stenen hittas inte i annat material, man kan ändå anta att den som lät rista denna runsten på 

något sätt var släkt med Jarlabankes familj därför att den finns i direkt närhet av Jarlabankestenarna. 

 

RAÄ 47 ligger på västra sidan om Gullån, sydväst om RAÄ 42 och utgörs av ett gravfält med 10 

runda stensättningar. Även detta gravfält ligger placerat alldeles intill Frestavägen, ganska nära 

Broby gårdsläge och gravfältet är från äldre järnålder.  

Ungefär 80 meter nordväst om RAÄ 47 ligger RAÄ 363 som består av en ensam, rund stensättning. 
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Ytterligare 70 meter åt nordväst (från RAÄ 363) finns gravfältet RAÄ 45 med två runda och fem 

rektangulära stensättningar. 

RAÄ 35 är beläget cirka 120 meter nordöst från RAÄ 45, detta gravfält ligger på den östra sidan om 

Såstas gårdsläge och är troligtvis dess gravfält, RAÄ 35 innehåller 7 högar, 22 runda stensättningar 

och en rektangulär stensättning. (Andersson 1999). 

På Såstas västra sida ligger RAÄ 41, innehållande 5 runda stensättningar. 

 

Ytterligare västerut (cirka 650 meter nordväst från RAÄ 42) finns gravfältet RAÄ 364 med 1 röse, 

14 runda stensättningar, 1 triangulär stensättning samt 4 resta stenar.  

Gravfältet har en karaktär av äldre järnålder. I närheten av Karbys gårdsläge finns ett gravfält med 

cirka 40 fornlämningar (RAÄ 48) och består av 2 högar, 35 runda stensättningar och 3 rektangulära 

stensättningar.  

Mest troligt är gravfältet en forntida markering av ett gårdsläge tillhörande Karby. 300 meter norr om 

Karby löper en stensträng (RAÄ 309) i nordväst- sydöstlig riktning. 

Cirka 400 meter nordöst om RAÄ 42 ligger RAÄ 175 bestående av 20 runda stensättningar. RAÄ 34 

är beläget cirka 600 meter nordost om RAÄ 42 och innehåller 20 runda stensättningar, 2 triangulära 

stensättningar samt 8 resta stenar. Även detta gravfält är av äldre järnålderskaraktär. I anslutning till 

gravfältet ligger också en ensamliggande stensättning, RAÄ 272. (Andersson, L.1999) 

Alla ovan nämnda fornlämningar ligger inom en radie av 650 meter från RAÄ 42, cirka 750 meter åt 

sydväst ligger ytterligare 2 gravfält som har en äldre järnålderskaraktär, RAÄ 60 och RAÄ 52.  

Det första gravfältet innehåller ungefär 34 fornlämningar som består av runda stensättningar och en 

stensträng. RAÄ 52 som angränsar RAÄ 60 innehåller 1 röse, 5 runda stensättningar och 3 resta 

stenar och har troligtvis ursprungligen hört ihop med RAÄ 60. 

 

I området kring Såsta finns dessutom ett omfattande stensträngssystem (RAÄ 310) och 

bebyggelselämningar (RAÄ 248) bestående av exempelvis 2 husgrunder, 2 terrasseringar och 2 

röjningsrösen. Ungefär 300 meter söder om Broby har man inte för länge sedan hittat två 

stensträngar, en äldre broläggning med fortsättande stig/hålväg och en bebyggelselämning, även ett 

litet antal stensättningar. Väster om Valla finns det även ett större område med stensträngar och 

gravfält av äldre järnålderskaraktär (Andersson 1999). 
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Markerna i det berörda området tillhör Såsta, Broby och Karby, kanske kan även dessa innefattas i 

undersökningsområdet. Intill Valla ligger ett gravfält av yngre järnålderskaraktär som innehåller 

totalt 70 fornlämningar bestående av 8 högar, 55 runda stensättningar, 5 rektangulära stensättningar 

och 2 treuddar. Strax bortanför Broby ligger Hagby, Litsby, Fällbro, Täby, Prästgården och Fittja. 

Alla fastigheter är ändå inte av förhistoriskt ursprung. Säkerligen var denna bygd väletablerad under 

yngre järnåldern då man hittar gravfält från denna tid intill Såsta, Karby och Valla, men inte intill 

Broby som verkar sakna gravfält från yngre järnålder (Andersson, L.1999). 

 

Det gravfält som ligger sydöst om U 150 är RAÄ 42 och betraktas som gården Såstas första kristna 

gravfält, av de hittills 15 utgrävda gravarna fram till 2010 (inklusive 1995 års utgrävning) är det 

endast 2 stycken som innehåller kvinnor, de andra innehåller 2 barn (varav ett spädbarn).  

Undersökningarna har skett i samarbete med Länsmuseet i Stockholm, Stockholms universitet och 

Täby hembygdsförening. I samband med undersökningarna har det även förekommit en stor publik 

aktivitet med visningar, föreläsningar, webbpublicering och skolverksamhet. 

 

Undersökningen av RAÄ 42 har väldigt goda förutsättningar att bidra med en ytterligare byggsten på 

såväl mikro- som makronivå: studiet av den geopolitiska omvälvning, som resulterade i kristnandet 

av Skandinavien och den integration som följde med detta i den kyrkliga europeiska samhörigheten 

och organisationen, vilket ledde till uppkomsten av staten Sverige (Andersson, L. 2011).  

 

Enligt tidigmedeltida gravskick var det brukligt att kvinnorna begravdes norr om männen, att dessa 

två kvinnor har erhållit en speciell position i samhället är därför uppenbart.  

 En av gravarna innehöll ett nyfött barn (eventuellt foster) av okänt kön. Barnet påträffades en kort 

sträcka öster om de resterande skelettgravarna, det är i nuläget svårt att dra någon slutsats av denna 

tendens, men det är verkligen en intressant sak att utforska vidare. 

En C14 datering av spädbarnet visar på ett tidsspann mellan 1020 och 1160 vilket visar att de ska 

räknas till gravfältets kontext, varför dessa begravts apart jämfört med de övriga gravarna vet man 

inte, individerna har blivit särbehandlade av någon anledning (Andersson 2011). 
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RAÄ 42 är unikt, men man bör ändå påtala att det är långt ifrån det enda gravfält av tidig kristen 

tradition, det finns andra kristna gravar i området. Dessa ligger som brukligt intill gårds- och 

bylägena tillsammans med äldre gravar av hednisk karaktär. 

 En DNA undersökning av den äldre kvinna som tros vara Estrid och en yngre pojke (A3 och A8, 

1995 års utgrävning) samt ytterligare en ung pojke (A 1087).  

Analysen gjordes med mitokondrie-DNA och frågan för analysen förenklades till: ”Är den gamla 

kvinnan släkt på mödernet till något av barnen”. Svaret på denna analys blev så pass avvikande att ett 

släktskap inte kan föreligga (Andersson, L. 2011).  

Detta borde bevisa att ingen av dessa pojkar kan vara den Gag som finns omnämnd på en runsten i 

närheten, hans grav förblir oupptäckt ännu en tid (egen reflektion). 

 

Undersökningsmaterialet som RAÄ 42 gav bedömdes vara så pass intressant att man beslöt sig för 

att starta ett forskningsprojekt och inom projektet har arkeologiska undersökningar genomförts under 

åren 2007-2011. Detta projekt är inte avslutat (Andersson, L. 2011).  

Eventuellt grävs det sista gången på RAÄ 42 under våren 2012 (muntligen Lars Andersson, 

Stockholms länsmuseum), kanske kan man denna gång knyta ännu fler till denna berömda ätt? 

 

 U 150 finns inom RAÄ 36 alldeles intill vägkanten och detta gravfält grävdes delvis ut under 1972 

av Gösta Magnusson och Carin Claréus (rapport 1979:37). Vid inventeringen för den ekonomiska 

kartan upptogs 30 anläggningar på hela gravfältet (3 högar, 13 runda stensättningar, 10 rektangulära 

stensättningar och fyra resta stenar), gravfältet är av ”varierad” karaktär och kunde okulärt dateras 

till äldre järnålder.  

  

Analys 

 

Ätten från Harg (med Estrids make Ingvar i den första generationen är utmärkt med streckade linjer) 

och visar på släktskapet med Jarlabankeätten. I detta släktträd saknas det en person som faktiskt 

nämns i texten på runsten U 309.  Detta är en son till Ingvar (Estrids make) vid namn Ragnvald, han 

nämns på runstenen som bror till Sigvid, Ingvar och Jarlabanke. 
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 Har man väl lagt till detta namn i släktträdet så kanske nya möjligheter öppnar sig inom denna 

släktforskning, med Jarlabanke den yngres fru, Fastvi. En kvinna med samma namn nämns nämligen 

som mor till Ragnvald på runsten U 112, han var även krigarföljets hövding i Grekland. En intressant  

sak är att Fastvi nämns som dotter till Onäm på runstenen U 112, detta namn förekommer på minst 

sex runstenar i Uppland, med vissa variationer i hur namnet skrivs samt ornamentik från olika 

perioder, det rör sig därför inte om samma person på alla runstenarna.  

Att det kunnat finnas flera kvinnor på denna tid med samma namn är ingen omöjlighet, men jag har 

inte sett detta namn nämnas i de övriga runtexter som finns registrerade i Samnordisk rundatabas 

(över runstenarna i Uppland), U 112 och U 150 är de enda hittills kända runstenarna mig veterligen. 

Det bör tilläggas att kvinnonamn är vanligt förekommande i runtexterna. 

 Sidan A på U 112 daterar jag men hänvisning till Gräslunds periodindelning till period 4. Sidan B 

har däremot en tendens att luta mot period 5 (eventuellt väldigt sent i period 4). 

 Dock betydligt senare än A-sidan. Denne Ragnvald har gjort åtminstone en lyckad färd till Grekland 

Estrid gifte sig ett par gånger och det syns i de olika runstenarnas skrift, även hennes make Ingvar 

hade barn från ett tidigare äktenskap, nämligen Ragnvald.  

 

Det var på vikingatiden vanligt med uppkallning och då främst efter farfadern eller morfadern, även 

uppkallning efter en farbror eller morbror var brukligt under denna period och seden sträcker sig 

långt tillbaka, även de Germanska stammarna döpte sina barn genom uppkallning (Wessén. 1927). 

Runstenen U 127 och dess ornamentik är från 1000-talets första hälft och i namnet Jarlabanke kan 

man se en markering som delar namnet itu. Då bör namnet rimligtvis läsas Jarl*Banke och inte 

Jarlabanke, denna runsten är även den första som nämner Fastvi bland runorna.  

U 127 har i sin ornamentik drag från period 3 och eventuellt ristades denna sten i brytningen mellan 

period 2 och 3, följaktligen har den då drag av de båda olika stilgrupperna och har därför varit svår 

att placera i ett snävare tidsperspektiv. 

 

Runstenen U 136 är ristad med en ornamentik som är väldigt lik ornamentiken på U 127 och är enligt 

min uppfattning nästan samtida med U 127.  
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U 140 är endast ett fragment av en runsten och nämner någon som dött i Grekland, denna runsten har 

Jarl Banke låtit rista efter en anhörig som dött i Grekland. Ornamentiken visar att även denna runsten 

kan ha ristats under samma period som U 127 och U 136. 

 

 

Figur 21. Jarlabankeättens släktträd. Källa: Stockholms länsmuseum, rapport 1999:4. 

Jarlabankes egen dödssten, U 142 är ristad i en något nyare stil inom period 4 och detta borde betyda 

att Jarlabanke dog väldigt sent på tusentalet, med tanke på osäkerheten med Gräslunds dateringar kan 

det inte uteslutas att han kan ha dött i början av 1100-talet. Därmed anser jag att det går det att tolka 

materialet åt båda hållen, i ett tidsperspektiv som kan öppna för mer forskning i området. 

 

Att det kan röra sig om en tredje person med detta namn går inte att se i materialet, man kan nog 

utesluta att det var en tredje person som lät rista U 150. Belägg för detta ser man i ornamentiken som 
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inte har de mjuka svängar som kännetecknar period 4, U 142 har ristats med mer vinklar än 

exempelvis U 143 och bör därför sättas in i ett senare skede. 

 Ifall man jämför denna ornamentik med den som kan ses på runstenen U 311 ser man likheterna i t 

ex vinklarna och hur slingorna vindlar sig kring ormens kropp. 

 

Figur 22. Jarlabankeättens släktträd. Källa: Stockholms länsmuseum, rapport 1999:4. Ändringar utförda av G. Lexerius. 

U 143 har ristats efter två stycken släktingar som dött. En vanlig företeelse bland runstenarna är att 

de ristats efter någon som dött utomlands och därför är det nog ett rimligt antagande att dessa båda 

dött långt hemifrån. En runsten som idag är försvunnen är U 149 och hör till en av de runstenarna 

som Jarlabanke reste efter sig själv, medan han levde. En avbildning finns i Upplands runinskrifter 1 

och denna runsten är mest troligt en av hans sista runstenar, ornamentiken är hemmahörande i 

stilgrupp 4. En märklig företeelse på U 149 är ordet som finns utanför rundjurets kropp (väg). 
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U 150 är i centrum för denna undersökning och i en jämförelse mellan denna runsten och U 164 ser 

man otvivelaktigt att U 150 är ristad långt tidigare, även de stenar som äldre medlemmar i 

Jarlabankeätten låtit rista verkar vara yngre än U 150 (jämför U 136 som är från period 2).  

Att det i denna avbildning av U 150 syns en punkt mellan Jarl och Banke, dessa punkter (egentligen 

kryss) syns även på en annan bild som är gjord innan den undre halvan försvann.  

Jag har undersökt runfragmentet ifråga och kommit fram till att kryssen mest troligt skapades i 

samband med ristningen av runstenen. Sådana kryss är vanligt förekommande på runstenar, ungefär 

som ”mellanslag” i modern textbehandling och det är i mina ögon svårt att se detta som ett fel som 

ristaren gjort därför att ristaren, troligtvis gjorde en mall på stenen innan den började bearbetas.  

Man kan tolka namnet i runtexten som [Jarl*Banke], det finns några runstenar med en sådan 

tudelning bland Jarlabankestenarna (U 127, U 140 och U 150). 

U 150 är även ett exempel på uppkallning, Jarl Banke och Fastvis son Sven är uppkallad efter en bror 

till Jarl Banke, nämligen Sven som är son till Estrid från det första äktenskapet hon hade med Östen. 

Runstenarna U 164 och U 165 står vid Jarlabankes bro men skiljer sig åt i ornamentiken, U 165 har 

endast en orm ristad medan U 164 och de övriga självresarstenarna har två. 

U 212 har ristningar på båda sidor och nämner Jarlabankes maktanspråk, A-sidan har endast en orm i 

sin ornamentik, vilket är ovanligt bland Jarlabankes självresarstenar. B-sidan däremot har två ormar 

och i likhet med de andra Jarlabankestenarna nämner även denna hans maktanspråk. Dessa båda 

ristningar daterar jag till period 3 med hänvisning till formen på ormarnas (båda sidor) huvud.  

 

U 261 är även den en av Jarlabankes självresarstenar och utanför ormens kropp kan utläsas orden 

”hela Täby”, denna runsten är i likhet med de andra Jarlabankestenarna ristad i period tre och denna 

periodindelning kan beläggas ifall man lägger märke till likheterna i huvudform, ögon och 

nosspetsar. 

U 309 har ytterligare anknytning till Jarlabankefamiljens tragedi som ägde rum under den andra 

halvan av tusentalet, här nämns Estrids make Ingvar och även hans son Ragnvald.  

Det är Ragnvalds bröder som låtit rista denna minnessten över sin far och bror, ytterligare en sten 

nämner Ingvar och hans son (U 310) och denna har Estrid låtit rista.  
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Här kan vi se två runstenar med skillnader i ornamentiken men ändå från samma period, 

ornamentiken på runsten U 310 har inga fötter med sporrar, inte heller stjärten är likadan utan har ett 

mer finlemmat utseende. 

U 311 har i sin ornamentik både de mjuka svängarna som kännetecknar period 4 och vinklarna som 

är vanligt förekommande i period 5, detta tyder på att denna runsten ristades i brytningen mellan 

dessa båda perioder, U 142 har även den liknande vinklar i sin ornamentik.  

Denna runsten är även ytterligare ett exempel på uppkallning (namnen Ingrid, Ingegerd, Ingevald 

och Ingemar) där en del av namnet går vidare till nästa generation eller till syskon. 

 

Tolkning 

 

Att man döpte sina barn efter familjemedlemmar (uppkallning) förekom även under denna period, 

Jarl Banke och Fastvi fick två söner. Den ene sonen nämns på U 150 och hette Sven, han blev 

uppkallad efter en farbror, Jarl Bankes bror Sven (egentligen halvbror eftersom de har olika 

fäder).och den andre sonen fick namnet Ragnvald, uppkallad efter sin farbror med samman namn.  

Denna tolkning hittar jag belägg för genom att läsa runtexten på U 112 A, där Ragnvald låter rista 

stenen efter sin döda mor, Fastvi.  

Att Ragnvald var en person av hög rang är ställt utan tvivel och Jarlabanke borde ha varit i gott 

sällskap, här har vi väldigt mäktiga personer inom samma sfär som antagligen kontrollerade näst 

intill all mark mellan Danderyd, Täby och Upplands Väsby. 

 

U 112 B nämner att Ragnvald lät resa stenen och att han var hövding över följet som drog till 

Grekland, denna sida borde nog ses som en minnesruna över Ragnvald, ristad av någon annan 

(Jarlabanke?). Detta skulle kunna vara en intressant tolkning av U 112 B, ordalydelsen ”han var i 

Grekland” tyder ju onekligen på att någon annan låtit rista detta i Ragnvalds namn, eventuellt för 

rätten till hans arv. Ragnvald förekommer inte efter detta i någon av Jarlabankeättens runstenar, om 

Ragnvald dog i Grekland och Jarlabanke stod som arvinge för dennes förmögenhet skulle detta vara 

ytterligare en förklaring varför han gjorde sina runinskrifter i en för tiden omodern stil.  
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De andra runstenarna som inte har en tudelning av namnet Jarlabanke är då de som är arkaiserade 

och följaktligen resta av Jarlabanke den yngre, man kan tolka detta som att Jarlabanke den yngre 

blev en maktfaktor även han, och med arkaiseringen ville han visa på sitt släktskap med Jarlen 

Banke. Att Jarlabanke hade två fruar har visat sig vara en i mina ögon felaktig tolkning av materialet, 

Fastvi var Jarl Bankes (Farbror till Jarlabanke) fru och deras söner föddes i samma generation som 

Jarlabanke. Man har ännu inte hittat någon runsten som nämner Jarl Bankes död, endast en runsten 

som är rest till minne av Fastvi (U 112). Detta kanske kan förklaras med att Ragnvald, som dog i 

Grekland var Jarl Bankes enda arvinge och att arvet gick vidare till Jarlabanke.  

Att sedan Jarlabanke den yngre fick så mycket makt berodde nog i grund och botten på att Estrid 

blev änka två gånger om (efter Östen och Ingvar), hon lade med detta grunden för sin sonsons 

framtida karriär och maktposition.  

Varför Ragnvald inte fick ärva titeln som Jarl kan förklaras med att han faktiskt dog i Grekland, som 

hövding över krigarföljet.  Att detta runfragment (U 140) har en ornamentik som ser äldre än 

ornamentiken på U 112 är problematiskt, en förklaring kan vara att även U 140 är arkaiserad, men av 

en helt annan orsak än vad Jarlabanke hade. Jarl Banke lät göra U 140 med en för tiden omodern 

ornamentik, samt att han även påverkade nästa arvtagare att göra likadant och med detta säkerställa 

att makten stannade inom släkten. Jarlabanke ville med sina arkaiserade runstenar (U 164, U 165,U 

212 A+B och U 261) knyta an till Jarl Banke och visa en kontinuitet i maktsfären, därför ristade han 

runstenarna i samma stil som sin äldre släkting, Jarl Banke.  

 

De som styrde och ägde Täby under hela tusentalet och kanske en bit in på nästa århundrade borde 

då bli dessa två män, Jarl Banke och Jarlabanke. 

 Den senare av dem lät renovera eller bygga om Jarlabankes bro och reste då sina egna runstenar i 

nästan exakt samma stil som den sten som Jarl Banke reste, med liknande ordalydelse så runstenarna 

blev förvillande lika varandra. En annan intressant aspekt är att Jarlabankestenarna bryter mot ett 

känt mönster för runstens- resandet, många (inte alla) runstenar placeras för att markera utmarkerna 

och ägogränser. Runstenarna som Jarlabanke lät resa placerades på platser där så många människor 

som möjligt skulle kunna se dem, den enda anledningen till detta måste vara att han behövde bevisa 

sina maktanspråk ytterligare, att resa en runsten i utmarken räckte inte. 
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Att förklara alla Jarlabankestenar som arkaiserade verkar vara en aning för enkelt, jämfört med andra 

runstenar ristade i stilen fågelperspektiv så skiljer sig inte U 150 sig åt nämnvärt, korset påminner 

om andra ristade kors inom samma stilperiod. Ormen som ses uppifrån är inte heller den olik andra 

ormar från samma period. 

 Inga tecken på att stenen gjorts senare än vad ornamentiken kan visa har kunnat ses, jag anser att 

denna runsten är samtida med ”Ingvarsstenarna” från tusentalets första hälft, de flesta av dessa stenar 

är även de ristade med fågelperspektiv. Eventuellt kan även Jarl Banke och Fastvis son Sven ha varit 

med på Ingvarståget, och denna ornamentik (fågelperspektiv) kanske kan ses som ett signum eller 

något slags sigill för Ingvar (eventuellt ett slags standar) och hans försök att vinna rikedom och 

ära.(Gräslund 1991). Att undersöka Ingvarsstenarna ytterligare skulle behövas för att besvara dessa 

frågor. Om man sedan jämför Jarlabankestenarna med andra runstenar från samma period ser man 

klart hur dessa sticker ut, ornamentiken ger oss tydliga tecken på arkaisering, ristaren har inte helt 

lyckats (eller kanske rent utav valt att inte följa beställarens önskningar till punkt och pricka) dölja de 

mer moderna attributen i ornamentiken (formen på munnar, ögon och huvud). 

 

5 Slutsats 

 

Ragnvald är en halvfarbror till Jarlabanke och bör sättas in i Jarlabankeättens stamträd som son till 

Ingvar och därmed halvbror till Jarlabanke den äldre.  

Jarlabanke den yngres dödssten (U 142) är ristad i brytningen mellan period 4 och 5, det vill säga i 

slutet av tusentalet eller i början av nästa århundrade.  

Detta kan beläggas ifall man jämför runstenar ristade i period 5 med U 142, vinklarna i ornamentiken 

avslöjar att denna ristning är ristad i närheten av den senare perioden.  

Om man betraktar ornamentiken på Jarlabankes dödssten kan man där se att U 142 är väldigt mycket 

yngre än U 150. Jarlabanke den yngre är inte far till Sven och make till Fastvi, det är helt enkelt fel 

tidsperspektiv och jag anser det som svårt att förklara detta med arkaisering då inga tecken på 

runstenen visar på en sådan teori, detta tillskriver jag hans halvfarbror som hade namnet Jarl Banke. 

De övriga Jarlabankestenarna (U 164, U 165,U 212 A+B och U 261) är de runstenar som Jarlabanke 

lät rista med en äldre ornamentik, för att rättfärdiga sina maktanspråk inför kronan, kyrkan och 
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allmogen. Runstenarna placerades på de platser där så många människor som möjligt skulle kunna 

bese dem och veta att Jarlabankes anspråk på mark och makt var befogade. 

Fastvi är hustru till Jarl Banke och inte Jarlabankes första fru som man tidigare trott, detta kan 

beläggas när man läser skriften på U 112 A, där Fastvi nämns som mor till Ragnvald. Jarl Banke och 

Fastvi fick två söner, Sven som nämns på U 150 och Ragnvald som blev uppkallad efter sin farbror. 

Denne yngre Ragnvald drog till Grekland minst en gång, vilket kan läsas på runstenen U 112 B.  

U 140 är rest av Jarl Banke, eventuellt över Ragnvald som dog i Grekland. 

 I runtexten på runstenarna U 127, U 140 och U 150 finns det i namnet Jarlabanke ett kryss som delar 

namnet mitt itu. Hade denna företeelse endast funnits på en av runstenarna hade detta kunnat bero på 

slarvfel vid ristningen, men när det rör sig om tre olika runstenar så är det någonting annat, personen 

som lät rista dessa tre runstenar är inte Jarlabanke, son till Ingefast. Detta innebär att det existerat 

ytterligare en jarl i Uppland, en jarl vid namn Banke. I runinskriften på U 112 kan man även utläsa 

att Fastvi var dotter till Onäm, morfader till Sven och Ragnvald. Den unge Ragnvald hade ännu inte 

hunnit bli jarl innan han ändade sitt liv i Grekland, han hade ändock en hög position som hövding 

över följet som drog söderut på jakt efter rikedom och ära. 

Även ett ätteträd för Fastvi borde kunna upprättas med enkla medel, Onäm var hennes far, Sven och 

Ragnvald hennes söner och då har vi redan tre generationer.Med mer forskning kring Onäm borde 

man säkerligen kunna lägga till ännu en tidigare generation och kanske få bevis för ytterligare en 

mäktig släkt i Uppland. I Upplands runinskrifter (samtliga verk) finns ett fåtal runstenar ristade med 

fågelperspektiv, det rör sig om cirka 54 stycken (inräknat de som är försvunna idag) och då bör man 

framhålla att detta landskap är det runtätaste i Sverige. Många av dessa runstenar är monument över 

fallna släktingar som dog i det berömda Ingvarståget som enligt Gräslunds periodindelning skulle ha 

inträffat någon gång mellan åren 1010 och 1050 (egen reflektion med tanke på att de flesta av dessa 

runstenar är ristade i fågelperspektiv). Detta styrker därmed att runstenen U 150 inte är arkaiserad 

utan är ristad i den stil som användes just då.  

Jarl Banke och Fastvis son Sven följde med på det berömda Ingvarståget och förolyckades troligtvis i 

Grekland med många andra. Jarlabankes arkaiserade runstenar är följande: U 149, U 164, U 165, U 

212 A, U 212 B och U 261. Dessa runstenar har samtliga en sak gemensamt, de har ingen tudelning 

av namnet Jarlabanke och har därmed rests av en och samma person. Jarlabanke gjorde sina 

arkaiserade runstenar därför att han var tvungen att bevisa sina anspråk på makten i Täby, han 

kopierade runorna Jarl Banke låtit risa för att belägga sina maktanspråk inför konungamakten, 
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kyrkan och folket. De arkaiserade Jarlabankestenarna ställdes upp intill vägar, vid tingsplats och vid 

de broar som Jarlabanke lät uppföra eller restaurera. Alla runstenar placerades där så många personer 

som möjligt skulle kunna se dem och veta att hans anspråk var riktiga.Jag kan fastslå att det inte 

finns någonting i det material som finns tillgängligt för nuvarande som kan ge indikationer på att en 

tredje Jarlabanke har existerat i Täby, att försöka hitta belägg för ett sådant påstående har för min del 

varit fruktlöst och den enda runsten som kunde ha belagt detta är just runstenen U 150, efter en mer 

ingående undersökning visade det sig att även denna runsten inte ger den informationen som skulle 

behövas. 

6 Sammanfattning 

 

Tre av Jarlabankestenarna är resta av en och samma person, dessa stenar är U 127, U 140 och U 150. 

Detta kan beläggas genom att alla tre runstenar har en tudelning i namnet Jarlabanke och ska därför 

läsas som [Jarl*Banke]. De övriga självresarstenarna (U 149, U 164, U 165, U 212 A, U 212 B och U 

261) är då de som är arkaiserade, motivet till detta kan vara just de maktanspråk som finns på alla 

Jarlabankestenarna.  

 

Jarl Banke och hans fru Fastvi lät resa U 150 över sin son Sven, han fick sitt namn från en farbror 

(egentligen halvbror till Jarl Banke) och de fick ytterligare en son tillsammans, genom uppkallning 

gav Jarl Banke även sin andre son ett namn från en av sina bröder, Ragnvald.   

Ragnvald den äldre dog samtidigt som Ingefast och Ingvar i ett tidigare vikingatåg till Grekland.  

Fastvi nämns på U 112 som dotter till Onäm och hon dog i Ed, därmed finns det belägg för 

ytterligare en släkt som hade nära förbindelse med Jarlabankeätten.  

Ragnvald den yngre lät i runstenen U 112 rista att han var i Grekland, troligtvis var han där mer än 

en gång, U 140 nämner någon som dött i Grekland, denna någon kan mycket väl ha varit Ragnvald 

den yngre och Jarl Banke reste alltså denna runsten efter sin andre son. 

U 150 är ristad i början av 1000-talet, Jarlabankes dödssten U 142 ristades i närheten av sekelskiftet 

mellan 1000 och 1100-talet e Kr. Ornamentiken på U 142 har påfallande likheter (vinklarna) med 

runstenar som är ristade inom period 5, detta innebär att Jarlabanke inte kan vara den person som är 

ansvarig för runstenen U 150, därför att det är för lång tid som förflutit mellan båda dessa runstenar. 

Även om Jarlabanke levde till en hög ålder så anser jag att denna tidsram ändå inte räcker för att 

bevisa att det är han som är ansvarig för U 150, som är samtida med Ingvarsstenarna.  
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