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U 556 Husby-Sjuhundra kyrka 

Litteratur: S. B. F. Jansson, Rapport till Riksantikvarien 12/8 1943 (ATA dnr 3204/1943); SHM, Inventariehand-

lingar till inv. nr 23114. 

Avbildningar: Foto i ATA 1943 (utan fotograf); E. Sörling, teckning 1946 (i SHM:s inventariebilaga); 

FMIS: [saknas] 

 

Fragmentet påträffades av Sven B. F. Jansson i september 1936 i samband med inventerin-

gen av runinskrifter. Enligt Jansson var det instucket bakom runstenen U 451, som sitter 

fastklamrad med järnkrampor vid kyrkans norra vägg, 10 m från det nordvästra hörnet. Det 

kunde inte återfinnas i samband med publiceringen av det aktuella häftet av Upplands run-

inskrifter och det publicerades därför där utan bild. Att döma av SHM:s inventariehand-

lingar hade det tillvaratagits av Jansson redan 1936. Det överlämnades av honom till SHM 

den 12 augusti 1943, där det fick inv. nr 23114. På baksidan av fragmentet finns fast-

sittande bruk, vilket visar att det tidigare kan ha varit inmurat någonstans. 

 

 

 

Gulröd sandsten. Storlek: 20 × 16 cm. Tjockleken är 3,5 cm, vilket troligen motsvarar 

stenens ursprungliga tjocklek. Runhöjd: 5 cm. Ristningen består av ett stycke av en run-

slinga som följer den ena kanten av fragmentet. Denna utgör troligen en ursprunglig kant på 

stenen. Innanför denna finns några svårtolkade linjer i vinkel mot varandra. Troligen rör det 

sig om resterna av ett kors. Ristningen är djupt ristad med 6 mm breda ristningslinjer. Den 

nuvarande uppmålningen härrör från Janssons undersökning 1943. 

Inskrift: 
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Fig. 1. Runstensfragmentet U 556 från Husby-

Sjuhundra kyrka. Foto ATA. 
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Till läsningen: Av runa 1 återstår den högra hälften av en högt ansatt a-bistav. I brottkanten 

finns också ett stycke av huvudstavens mitt bevarad. Skiljetecknet består av ett diagonalt 

streck snett nedåt vänster. 2 s har formen s. Till höger om basen finns ett litet bortfall i 

stenytan. I 3 t är endast den vänstra bistaven bevarad. Det går inte att avgöra om runan 

också haft en bistav till höger. – Läsningen ovan är densamma som hos Jansson (1943). 

Runorna kan mycket väl utgöra resterna av orden …[ræis]a st[æin]… »… resa sten …», 

som Jansson har föreslagit, men egentligen är inskriften för kort för att kunna tolkas. 
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