
Rissne 

Rissne är den enda av Stockholms tunnebanestationer som har 
sitt namn ristat i runor. På en runsten i Sigtuna kan man läsa 

att den är rest till minne av "Gunnars son i Risnö". Rissne 

begravts obrända och i stort sett utan gravgåvor. 

betyder troligen den risiga, snåriga ön och området måste 
därför åtminstone ha varit en halvö när namnet 
bildades. Troligen fick platsen sitt namn redan 
för 2 000 år sedan då landet låg tio meter 
lägre än det gör idag. 

E n gård har funnits 
vid Rissne sedan 

järnåldern. Vid denna 
tid brände man sina 
döda och begravde 
dem på gravfält in
till gården. Ofta 
fick den döde med 
sig sina personliga 
ägodelar och hus
djur på brandbålet. 
1981 grävde arkeo
logerna ut en stor grav
hög i Rissne och man 
gjorde då ovanligt rika 
gravfynd. Bland fynden 
fanns torshammarringar, 
arabiska silvermynt, brons
knappar, pärlor av bergkris
tall, spelbrickor m m. Genom 
att analysera benen har man kom
mit fram till att den döde bör ha 
varit en man i 18-20-årsåldern. 
Bland benen fanns också rester av 
många djur: en häst, två hundar, två 
far, en katt, ett svin och en duvhök. 
Graven kan ha tillhört en ung man som 
trodde på Tor och drev handel i öst, men 
som hade också en viss svaghet för spel och 
jakt med hök och hund. Man tror att han har 
levt för ganska exakt tusen år sedan. 

U nder 1000-talet kom kristendomen till Sverige och en kris 
ten kung etablerade sig i Sigtuna. På ett gravfält vid Ulv

sundavägen, som undersöktes 1969, hade döda enligt den nya tron 

Stockholms Spår är ett samarbetsprojekt mellan 

Kristen bör också "Gunnars son i Risnö" ha varit 
eftersom hans runsten kröns av det kristna korset. 

I början av 1500-talet ägdes Rissne av Uppsala 
domkapitel, men blev senare indraget till Kro

nan. På 1650-talet hette ägarna Johan och 
Beata von Kaulbars och det var troligen de 

som omvandlade Rissne till säteri och för
såg gården med en pampig huvudbygg

nad i sten. Under många år var gården i 
militär ägo. Idag fungerar Rissne gård 

som restaurang och konferenslokaler 
och är förklarad som byggnads-

Tunnelbanestation Rissne 
invigdes 1985. 

Runstenen i Sigtuna, som i dagfinns i 
Sigtuna museer. Den skadade inskriften 

lyder " ... lät resa . .. efter. . . Gunnars son i 
Risnö. Sven ristade ". 

Sonens namn är tyvärr delvis bort
slaget och kan därflr inte tolkas. 
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