
Sylten
På Syltens allmänning utanför Norrköping står den 
sydligaste runsten som rests till minne av dem som dött till 
sammans med Ingvar den vittfarne i mitten av 1000-talet. 
Runstenen är rest på norra änden av en moränrygg och här 
har den säkert varit väl synlig för dem som färdades i 
landskapet på vikingatiden. 

Runor

 
Translitterering 

 
Normalisering 
orfriðr ræisti æftiR Asgaut ok Gauta, sunu sina, stæin þannsi. Han 
Gauti ændaðis i Ingvars hælfningi. 

Översättning 
Torfrid/Torfred ristade efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna 
sten. Han Göte omkom i Ingvaras här. 

Publicerad: Östergötlands runinskrifter nr 155. 

Foto: Arthur Norden

 
Runstenen var känd på 1600-talet och en teckning utförd av 
Johan Hadorph, Petrus Helgonius och Petrus Törnewall är 
bevarad. Stenen föll sedermera omkull och täcktes delvis av jord. 
År 1896 restes stenen av ägaren till Bjälbrunna gård och flyttades 
något. Av äldre uppgifter framgår att den ursprungliga platsen bör 
ha varit ungefär 100 meter ostnordost om den nuvarande.

Den ene av sönerna har dött i Ingvars här, det vill säga under 
Ingvar den vittfarnes vikingatåg österut till Särkland vid mitten av 
1000-talet. Enligt den isländska sagan skall trettio skepp ha 
lämnat Gårdarike, som var nordbornas namn på det ryska riket, 
under ledning av den svenske kungaättlingen Ingvar. Ingvar själv 
och de flesta av hans män dog under vikingatåget. Endast 
islänningen Kättil skall ha återvänt till Sverige. I landskapen kring 
Mälaren, Uppland, Västmanland och Sörmland finns över tjugo 
runstenar som är resta över män som deltagit i denna expedition. 
Syltenstenen är den enda säkra inskriften söder om detta 
område. Ytterligare fem östgötska ristningar omnämner färder i 
österled, bland annat runstenen vid Västra Stenby kyrka. Denna 
inskrift är dock ett par hundra år äldre än Syltenstenen.

Ordet hælfningR är ursprungligen ett ord för 'hälft' men kan även 
betyda 'truppavdelning, här'. Det förekommer bara på en runsten 
till. Den andra finns vid Dagsbergs kyrka i Östergötland. 
Dagsbergsstenen är mycket skadad men vissa forskare tror att 
även den är en så kallad Ingvarssten.

Runan i-runan kan stå både för i och e. Inskriftens första ord kan 
alltså tolkas både kvinnonamnet Torfrid och mansnamnet Torfred. 
Om det är modern eller fadern som rest stenen vet vi alltså inte.

Åsgöt var ett vanligt namn och förekommer i drygt 30 
runinskrifter. Göte är däremot ovanligt i vikingatida runinskrifter. 
Utöver denna inskrift förekommer det bara i en försvunnen 

VÄLJ LANDSKAP: 

6Välj en länk

VÄLJ RUNSTEN: 

6Runsten:

Foto: Arthur Norden

 

Så hittar du dit:
klicka på länken nedan till 
Eniros karttjänst.

Eniro.se 
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Riksantikvarieämbetet  Telefon: 08
-5191 8000 Här finns vi  

E-post: 

riksant@raa.se  Webbredaktionen: redaktionen@raa.se | Om webbplatsen 

uppländsk inskrift. Man räknar med att namnleden göt betyder 
'innevånare i Götlandskapen'. Personer som burit namn som 
börjat eller slutat med göt förekommer dock inte bara i dessa 
landskap utan även i Mälardalen och i Danmark. 

Se även:  
Översätta runor - Om translitterering, normalisering och 
översättning av runor.  
FMIS Fornsök - Läs mer om denna runsten i Fornsök.  

Till Östergötland 
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