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KULTURENHETEN 
Utredare 
Karin Karlung 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2022-04-28 

Svar på motion: utred möjligheterna för att inrätta 
ett runmuseum i Täby 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utred möjligheterna för att inrätta 
ett runmuseum i Täby, inte föranleder några ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
föreslagit att Täby kommun utreder möjligheterna för att inrätta ett runmuseum 
inomhus i Täby.  

Täby kommun bedriver verksamhet med inriktning på att belysa Täbys historia, 
exempelvis genom Runriket, en 3,5 mil runstensrik sträcka runt Vallentunasjön. 
Vid porten till Runriket finns informationscenter med en utomhusutställning, en 
upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet 
Jarlabankes bro. Vid runrikets nio platser finns informationstavlor och 
audioguider. 

Med utgångspunkt i bland annat Runrikets verksamhet finns god tillgång på 
information om runornas historia och deras mångsidiga användning.  

Kultur och fritid föreslår med anledning av ovanstående att motionen inte ska 
föranleda några ytterligare åtgärder. 
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Ärendet 

Motionen 
Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
föreslagit att Täby kommun utreder möjligheterna för att inrätta ett runmuseum i 
Täby.  

Motionären menar att Täby är en idealisk plats för ett runmuseum där runornas 
historia och betydelse kan visas. Förslaget gäller ett inomhusmuseum, som enlig 
motionären bör placeras i den lantliga delen av Täby med sina uråldriga 
kulturmarker nära runstenar. Runmuseet kan, enligt motionären, utvecklas till en 
sevärdhet i Täby för bland annat turister men även skolelever. Museet ska hålla 
en hög akademisk nivå genom samarbete med Riksantikvarieämbetet och 
universitetet.  

Genom att förlägga runmuseet till ett befintligt, enkelt trähus, där utställningen 
består av planscher, filmer och bilder, menar motionären att kostnaderna kan 
hållas låga.  

Överväganden 
Täby kommun är rikt på runstenar. Runt Vallentunasjön finns nio platser som 
tillsammans utgör en 3,5 mil lång sträcka som kallas Runriket. Porten till 
Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns 
ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark och en 
rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro. Runriket är ett 
samarbete mellan Täby kommun och Vallentuna kommun. 

Runstenarna vittnar om forntidens människor och deras levnadsöden. På 
runrikets nio platser finns informationstavlor och audioguider om platsens 
historia och mer information kring runor och runstenar.  

Med utgångspunkt i Runrikets verksamhet finns god tillgång på information om 
runornas historia samt deras mångsidiga användning.  

Kultur och fritid föreslår med anledning av ovanstående att motionen inte ska 
föranleda några ytterligare åtgärder.  
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Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lina Browall  
Kulturchef 

Bilaga 

- Motion, Utred möjligheterna för att inrätta ett runmuseum i Täby, 
daterad den 4 oktober 2021.  

Expedieras  
Kommunstyrelsen 
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