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U 557 Prästgården, Husby-Sjuhundra sn 

Litteratur: J. Bergman, öfver runstenarne (hs i ATA), nr 347b, 367b. 

Avbildningar: J. Bergman, teckning i a.a., nr 367b. 

FMIS:  

 

Liljegren anger som källa Hagelbergs teckningar, men den teckning som är inklistrad i Full-

ständig Bautil härrör säkerligen från kanslisten Johan Bergman († 1760). I handskriften Berg-

man öfver runstenarne i ATA finns nämligen en lös bläckteckning med rubriken »Husby 

Skederid Socken Husby Prestgårds Kiöks Spis Mur», vilken i stort sett är identisk med den 

tidigare kända. Inskriften finns dessutom anförd som nr 347b på en lapp som är inbunden 

mellan Husby och Malsta socknar och där det uttryckligen hänvisas till »Berg.» dvs. 

Bergman.1 

Av Bergmans teckning framgår att stenen har suttit inmurad på spisens framsida (teck-

ningen i Fullständig Bautil, som återges i UR 2 s. 437, fig. 293, är felvänd). Förutom den 

kantföljande slingan till vänster har på fragmentet även funnits den nedre armen av ett kors. 

Bergmans teckning är försedd med en skala, vilket gör att fragmentets storlek kan beräknas 

till ca 0,65 × 0,45 m.  

 

 

Fig. 1. Runstenen U 557 Husby-Sjuhundra prästgård avritad av J. Bergman. Efter original i ATA. 

                                                           
1 Liljegrens hänvisning G = »C. Hagelbergs teckningar, med utsatt årtal» skall alltså här i stället vara G a = »J. 

Bergman, Afskrift. af Runmonum. MSC.» Samma tryckfel föreligger även vid L 607 (= U 541), som också bör ha 

funnits avbildad av Bergman (jfr UR 2, s. 428). 
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Läsningen är densamma som på blyertsteckningen i Fullständig Bautil med undantag de 

punktformiga skiljetecknen mellan orden. Att de saknas på den tidigare kända teckningen 

kan bero på att denna är en ofullkomlig kopia. I Run-urkunder (1833, L 609) finns de däremot 

återgivna. 

 

 

Prästgården, Husby-Sjuhundra sn 

Kyrkoherde Eric Drissel skriver i ett brev till Olof Celsius den 12 juni 1725 (i: R 554, UUB) angående 

runstenar i Husby och Skederids sockar att »Uti Prästegården är en, dock ey fullkomlig uti Bagar-

stufwan inmurad». Det är oklart vilken runsten som avses. Kanske handlar det om en del av runstenen 

U 558, antingen det fragment finns upptaget i Upplands runinskrifter eller det som 1983 upptäcktes i 

spismuren till lönebostället på Husby-Sjuhundra prästgård (se Th. Snædal i Fornvännen 79 (1984), s. 

255 f.). 
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