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Sammandrag

I denna uppsats presenteras ett förslag till läsning och tolkning av den vikingatida steninskrift-
en Vg 199, för vilken ingen tolkning tidigare framlagts. Tolkningen lyder: [Stæinn] kveðsk
hær[sa] sȳ[n]a længi. Kveðsk Hialms Gunna Halfd[anaR brōður/faður langa hr]īð geta. Gott
orð bar. Detta översätts som: ’Stenen förkunnar att den länge ska synliggöra hövdingen. Den
förkunnar att den en lång tid ska omtala Hjälms Gunne, Halvdans bror/far. Han hade ett gott
rykte.’ På grund av att en del av stenen saknas och att många av runorna bär spår av om-
fattande vittring är mycket av läsningen osäker, vilket innebär att tolkningen på en del punkter
är en aning spekulativ. Det står dock klart att inskriften till sitt innehåll tydligt avviker från
övriga västgötska runinskrifter från samma tid. Inskriften är dessutom troligen formulerad på
vers. Förekomsten av ordet kveðsk pekar på ett tydligt samband med jylländska DR 131, där
samma ord förekommer i en liknande kontext. Inskriften i Vg 199 tycks sakna den normalt
sett obligatoriska minnes-/resarformeln, vilket skulle kunna tyda på att den ursprungligen har
varit del av ett parmonument.

I uppsatsen redogörs också för hur stenen är utformad och ett förslag ges till hur den ur-
sprungligen kan ha sett ut. Härtill görs några anmärkningar angående hur inskriftens upplägg-
ning tycks interagera med det språkliga innehållet samt med indelningen i syntaktiska men-
ingar. På det språkliga planet kan konstateras att förekomsten av verbformen kveðsk visar att
suffixet -sk används för att uttrycka mediopassiv, vilket annars är relativt ovanligt i svenska
runinskrifter. Dessutom visar formuleringen Gott orð bar, vilken saknar parallell i runtextma-
terialet i övrigt, att ’ord’ (eventuellt i betydelsen ’rykte’) var något som kunde ’bäras’. Detta
kan möjligen ha varit ett mer allmänt känt uttryck under runsvensk tid. Vidare tyder parallelli-
teten mellan Vg 199 och DR 131 på ett nära kulturellt samband mellan Västergötland och (i
synnerhet norra) Jylland under vikingatiden, något som också tidigare studier har visat.
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1 Inledning
År 1956 upptäcktes delar av en tidigare okänd runsten i tornmuren i Norra Lundby kyrka,
mellan Skara och Skövde. Stenens övre tredjedel hittades aldrig, men de bitar som fanns puss-
lades ihop och undersöktes på plats av Sven B. F. Jansson, som lyckades läsa de flesta av run-
orna, men som sedan lämnade stenen utan att försöka tolka dess inskrift. Sedan dess har sten-
en stått upprest alldeles intill kyrktornet, strax söder om huvudingången, där den ger ett tämli-
gen anonymt intryck. Runorna är inte imålade och de är dessutom i många fall så grunda och
vittrade att de kan knappt kan ses med blotta ögat. Det finns heller ingen skylt i närheten som
kan informera eventuella förbipasserande om vad som kan tänkas stå på stenen eller vad den-
na över huvud taget har där att göra. Stenen ser helt enkelt ut att vara alldeles bortglömd.

Stig Eliasson (2007:46) nämner i en artikel om en hittills otolkad dansk runsten att ”[d]et
runinskriftsmaterial som bevarats till våra dagar innefattar ett [sic!] liten, men inte alldeles
obetydlig grupp inskrifter som inte har låtit sig tydas”. Henrik Williams (2010:38) påpekar att
”[m]any as yet undeciphered runic sequences need to be examined in the belief they can be
properly understood”. Marco Bianchi (2010:17) framhäver att ”otolkade runföljder är förmod-
ligen ofta otolkade just på grund av att det överstiger vår förmåga att föreställa oss hur man
kunde uttrycka sig på vikingatiden” och Harald Wideen (1955:171) konstaterar ödmjukt vår
”otillräcklig[a] kännedom om runstensmodet självt”.

Till gruppen av ännu otolkade runinskrifter räknas bl.a. stenen Vg 199. Vid en första an-
blick ser den inte ut att likna någon annan känd runinskrift, och den har följaktligen kommit
att betraktas som en ”fragmentarisk inskrift utan språklig innebörd” (Åhlén 1991:36). Men
kanske är det bara så att vår uppfattning om hur en runinskrift ska vara formulerad hittills har
hindrat forskningen från att på allvar ta itu med gåtan Vg 199. Kanske ligger den helt enkelt
utanför det vi tror oss veta om ”hur man kunde uttrycka sig på vikingatiden”. Kanske kan ett
seriöst försök att tolka inskriften leda till att vi upptäcker att den faktiskt har ”språklig inne-
börd”. Och kanske kan en sådan tolkning i någon mån hjälpa till att lindra vår ”otillräcklig[a]
kännedom om runstensmodet självt”.

I denna uppsats gör jag ett försök att tolka inskriften i Vg 199, samt försöker också förstå
varför den är formulerad som den är och hur det kommer sig att den ser ut som den gör. Dess-
utom prövar jag också att se ifall en tolkning av Vg 199 kan bidra till ökad förståelse av run-
svenskt språk, av runstenstraditionen som sådan samt av det samhälle som runstensmodet var
en del av.

1.1 Syfte & disposition

Framställningen i föreliggande uppsats utgår ifrån en tämligen grundläggande frågeställning:
Hur ska runorna på stenen Vg 199 läsas och vad är inskriftens språkliga innebörd? Utöver att
försöka besvara denna fråga har jag även ett mer övergripande syfte med uppsatsen, där ambi-
tionen är att sätta in stenen i ett större sammanhang. Detta avser dels att försöka förstå stenen
utifrån fler aspekter än bara de rent språkliga, bl.a. genom att diskutera hur form och innehåll
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interagerar på stenen och vad själva syftet med inskriften kan ha varit, dels att reflektera över
vad Vg 199 kan ge oss i form av ny kunskap om den vikingatida runstenstraditionen som så-
dan, om runsvenskt språk i allmänhet, samt i någon mån även om samhällshistoriska förhål-
landen.

Uppsatsens disposition är tänkt att följa uppdelningen mellan frågeställning och syfte.
Resultatkapitlet (kapitel 4) är således främst inriktat mot att besvara frågan om hur inskriften
ska läsas och tolkas språkligt, medan diskussionskapitlet (kapitel 5) bjuder på reflektioner
kring hur Vg 199 ska ses i ett större sammanhang. Då det inte finns något generellt svar på
hur man kommer fram till en korrekt tolkning (jfr Williams 2010:38), får även resultatfram-
ställningen i en undersökning som denna ofrånkomligen en viss karaktär av diskussion. Det är
dock viktigt att resultat och diskussion formellt hålls isär, för att det på så sätt ska kunna vara
möjligt att särskilja själva den språkliga tolkningen från de slutsatser som eventuellt därefter
kan dras utifrån denna.

I kapitel 2 ges först en kort presentation av den västgötska runstenstradition som Vg 199
kan antas ha ingått i samt bakgrundsinformation om stenen och hur den hittills behandlats av
forskningen. I kapitel 3 redogörs kort för metod inom runologisk forskning i allmänhet samt
för hur jag har gått till väga vid tolkningen av Vg 199. I detta kapitel introduceras också det
runtextmaterial och de ordböcker som jag använt mig av som jämförelsematerial under tolk-
ningsarbetet. I kapitel 6 ges en sammanfattning av undersökningens resultat och viktigaste
slutsatser.

2 Bakgrund
I detta kapitel ges en kort genomgång av dels själva föremålet för undersökningen, stenen Vg
199, dels den västgötska runstensmiljö som den ingår i. I avsnitt 2.1 redogörs således för vi-
kingatida runstensresande i Västergötland i allmänhet, medan avsnitt 2.2 introducerar Vg 199
och dess historia. I avsnitt 2.2.1 beskrivs stenens och inskriftens utseende, och avsnitt 2.2.2
bidrar med en kort forskningsöversikt, i princip begränsad till den läsning som Sven B. F.
Jansson kom fram till när han undersökte stenen just efter att den upptäckts.

2.1 Vikingatida runstensresande i Västergötland1

De västgötska runinskrifterna har utförligast beskrivits av Elisabeth Svärdström i Västergöt-
lands runinskrifter (SRI 5). En övergripande genomgång av västgötska runstenar återfinns
också i Wideen (1955). Sistnämnda verk, som gavs ut innan textavsnitten av Västergötlands
runinskrifter publicerades,2 fokuserar främst på arkeologiska och ornamentala aspekter av

1 Karta över runinskrifter i Västergötland återfinns i bilaga, figur 2.
2 Häfte 1 och 2 av Västergötlands runinskrifter, innehållande planscher med bilder på inskrifterna, gavs ut
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runstenarna, och vad gäller framför allt Wideens kommentarer om stenarnas utseende bör
framställningen läsas med viss skepsis, då den på många punkter tycks vara präglad mer av
personliga värderingar än av ett vetenskapligt förhållningssätt.3 Överlag erbjuder dock Wi-
deens avhandling ett intressant komplement till den gedigna genomgången i Västergötlands
runinskrifter.

Den vikingatida runstensseden har ofta beskrivits som en modeföreteelse som uppstår på
Jylland i mitten av 900-talet, för att sedan sprida sig genom Skåne och Västergötland upp mot
mälarlandskapen och Norrland (se Palm 1992:19; Bianchi 2010:24).4 De västgötska runsten-
arna tillhör, enligt von Friesen (1933), en period från slutet av 900- eller början av 1000-talet
(a.a. s. 176) fram till ungefär år 1050 (a.a. s. 179). Även Svärdström menar att ”det äldre skik-
tet av vikingatida runstenar faller naturligast in i 1000-talets första tredjedel” (SRI 5:lv).

Inom Västergötland är koncentrationen av runstenar störst i de norra delarna av land-
skapet, samt i ett område i ”övre Ätran-dalen” i sydöst (SRI 5:xxvii; se även karta i Palm
1992:93). Wideen (1955:170) poängterar ”stenarnas koncentration till den kulturellt ledande
delen av landskapet, nuvarande Skaraborgs län”.5 Längre söder- och västerut i landskapet är
dock mängden runstenar avsevärt lägre (se SRI 5:xxvii).

Det västgötska runstensmaterialet generellt beskrivs av Christiansson (1959:56) som ”re-
lativt enhetligt ornamentalt sett”, och det språkliga uttrycket i inskrifterna bedöms av Wideen
(1955:130) vara ”fastslaget och man experimenterar ej”. Den senares utlåtande är möjligen
färgat av en aningen kritisk hållning gentemot de västgötska runstenarna i stort, men iaktta-
gelsen är i mångt och mycket riktig; formuleringarna i de västgötska runinskrifterna är ofta
mer kortfattade och mindre varierande jämfört med såväl de danska som de uppländska och
sörmländska.6

Det tycks emellertid finnas en hel del som förbinder den västgötska runstenstraditionen
med den danska. Svärdström (SRI 5:xxviii) skriver bl.a. att ”[l]ikheterna med de danska, syd-
svenska och östgötska stenarna äro […] påfallande”, och att en stark koppling tycks ha funnits
mellan Västergötland och Danmark (i synnerhet norra Jylland) tydliggörs bl.a. av det faktum
att den jylländska Hobro-stenen (DR 127) uppvisar en formulering som är i det närmaste id-
entisk med den västgötska Ås-stenen (Vg 112),7 samt av ett liknande förhållande mellan den
jylländska DR 66 och den västgötska Vg 40.8 Som framkommer av föreliggande uppsats (se
avsnitt 3.3.2) har även Vg 199 en jylländsk parallell (åtminstone delvis) i Års-stenen DR 131.

1940.
3 Wideen är framför allt upprörd över den brist på konstnärligt utförande som de västgötska runmonumenten li-

der i jämförelse med de uppländska. Om Vg 117 sägs bl.a. att ”jättehög och beundransvärt huggen är den
men fullständigt död” (Wideen 1955:135).

4 Palm (1992:259) problematiserar dock bilden av runstenssedens spridning, och menar att ”[r]unstenarna i
Norden är snarare rätt ’samtidiga’”.

5 Skaraborgs län uppgick den 1 januari 1998 i Västra Götalands län (Skaraborgs län, Nationalencyklopedin).
6 I det här avseendet tycks dock Vg 199 avvika rätt rejält från övriga inskrifter i landskapet.
7 DR 27: þuriR : risþi : stin : þoasi : aufti : karl : hin : kuþoa : fRlaka : sin : harþ|a : kuþoan : trRk :; Vg

112: þuri : risþi : stn : þonsi : efti : karl * sin : fR:la£k£a : £hrþa : kuþon "trRk *
8 I DR 66 återfinns frasen þā kunungaR barþusk, medan Vg 40 innehåller den snarlika eR barðus kunungaR.
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2.2 Vg 199

Till det runstenstäta Skaraborgs län (se avsnitt 2.1 ovan) räknas även Valle härad, där runsten-
en Vg 199 (se figur 3 och 4 i bilaga) står uppställd vid Norra Lundby kyrka, ett fåtal kilometer
från Varnhem.9 Valle härad är dock i sig relativt runstensfattigt (det tillhör förvisso ”[d]e främ-
sta häraderna i Skaraborgs län” enligt Svärdström (SRI 5:xxvii), men ligger bland dessa blott
på sjunde plats (ibid.)), och Svärdström beskriver det målande som att ”[v]i befinna oss i ut-
kanten av det egentliga runstensområdet” (SRI 5:128).

Stenen påträffades så sent som 1956 (två år innan det aktuella häftet av Västergötlands
runinskrifter publicerades), då Sven B. F. Jansson gjordes uppmärksam på den av Harald Wi-
deen samt Gunnar Bjurklo, kyrkoherde i Varnhem (ATA 5452/56). Stenen var vid upptäckten
inmurad i Norra Lundby kyrka som ”stödjesten under tornets sydvästra hörn” (ibid.), och man
lyckades (med viss möda, enligt Janssons rapport) få ut stenen ur kyrkmuren för att sedan resa
upp den ”3 m öster om tornets sydvästra hörn” (ibid.).10 Om stenens ursprungliga läge vet vi
ingenting, men Svärdström påpekar angående runstenar inmurade i kyrkor att ”som regel kan
väl avståndet mellan ursprungsplatsen och kyrkan inte ha varit särskilt stort” (SRI 5:xxviii).

Den hittills enda vetenskapliga behandling av Vg 199 är den som lagts fram av Sven B. F.
Jansson, efter att han undersökt stenen på plats just efter att den upptäckts, dels kortfattat i en
rapport från juni 1956 (ATA 3839/56), dels mer ingående efter att stenen avlägsnats från torn-
muren i september samma år (ATA 5452/56). I den senare rapporten redogör Jansson för sin
läsning av stenen (vilken presenteras närmare i avsnitt 2.2.2 nedan), men någon tolkning av
inskriften ger han inte. Svärdströms behandling av stenen i Västergötlands runinskrifter (SRI
5:131 ff.) baserar sig i stort sett fullt ut på Janssons rapport, och hon nämner slutligen att
”[n]ågon tolkning av den skadade inskriften har ännu icke kunnat framläggas” (a.a. s. 133). 

I ordlistan till Västergötlands runinskrifter, utgiven 1970 (dvs. 12 år efter det häfte där Vg
199 presenteras), listas dock ordet kona (SRI 5:493) samt namnen Halfdan och HialmR (a.a. s.
497) som möjliga tolkningar av runföljderna (enligt min translitterering) £k£u£n£a, £hal"t… och 
h!ialms. De båda mansnamnen förmodas enligt ordlistan stå i genitiv (HialmR förmodligen
p.g.a. sin form, Halfdan troligen därför att man har antagit att namnet står som genitivattribut
till ordet kona). Dessa tolkningar kommenteras dock inte över huvud taget, och de är alla för-
sedda med frågetecken. Sedan dess har stenen inte ägnats någon uppmärksamhet av forsk-
ningen. Åhlén (1991:36) omnämner den endast som en ”fragmentarisk inskrift utan språklig
innebörd”, och i SRD är den betecknad som ”[n]onsensinskrift”.11

9 Runstenar indelas av tradition efter härad (samt socken), även om dessa enheter idag saknar administrativ
funktion.

10 En intressant upplysning i sammanhanget, som varken Jansson eller Svärdström verkar ha tagit någon notis
om, är att kyrktornet i fråga ska ha uppförts först på 1600-talet (Christensson 1994:6). Var stenen kan ha fun-
nits dessförinnan är däremot okänt. Möjligen kan den redan tidigare ha varit inmurad i kyrkan, som ursprung-
ligen uppfördes på 1100-talet (a.a. s. 5), och senare flyttats till den nyuppförda tornmuren (jfr Wilson
1994:38), men det är också tänkbart att stenen faktiskt ursprungligen klarat sig och inte kommit att användas
som byggnadsmaterial förrän på 1600-talet (jfr Wideen 1955:109; ett liknande öde tycks exempelvis ha drab-
bat stenen Vg 47, se Widéen 1934).

11 SRD har dock inkluderat de ovan nämnda tolkningsförslagen från ordlistan i SRI 5.
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2.2.1 Stenens utformning

Stenens fysiska karakteristika finns beskrivna av Jansson (ATA 5452/56), där det anges att
materialet är rödgrå granit. När den upptäcktes bestod den av en stor och tre mindre delar, vil-
ka numera är hopfogade och sammantagna ger stenen en höjd på totalt 220 cm, varav 173 cm
för närvarande sticker upp ovanför markytan (ibid.). Stenen är som bredast 128 cm och har en
tjocklek på ca 18 cm (ibid.). Den är hårt vittrad (vilket gör vissa av runorna svårlästa eller
rentav helt oläsliga), och dessutom saknas dess övre del, uppskattningsvis motsvarande unge-
fär en tredjedel av ristningsytan, vilket gör att en relativt stor del av den ursprungliga inskrift-
en är försvunnen.

De bevarade delarna av stenen uppvisar tre separata partier med runor. Den största delen
av inskriften löper i en slinga längs med stenens ytterkant, från övre högra hörnet ner mot ste-
nens nederkant och sedan upp igen till motsvarande hörn längst upp till vänster. Utöver denna
slinga återfinns även ett par runor i ett fragment av en bågformad slinga högst upp i stenens
mitt, och under denna löper även lodrätt slinga mitt på stenen, nerifrån och upp.

De runor som går att läsa förefaller alla vara tydligt huggna, och de befinner sig på ett re-
lativt jämnt avstånd från varandra, med undantag av runorna i den lodräta slingan, vilka ger
ett intryck av att vara en aning hoptryckta. En runa har fallit utanför textbandet, nämligen den
(förmodligen) avslutande r-runan, vilken antagligen ska läsas efter den lodräta slingan, och
som är placerad till höger om denna. På motsvarande ställe till vänster om den lodräta slingan
återfinns en punkt omsluten av en cirkel som tangerar den undre ramlinjen på ytterslingan.
Denna cirkelomslutna punkt utgör tillsammans med själva slinguppläggningen den enda
egentliga antydan till ornamentik som finns bevarad på stenen.

Som skiljetecknen används inskriften igenom varianten med två punkter i kolon-forma-
tion (:), och deras jämna spridning i inskriften ger intrycket av att de konsekvent tillämpas
som ordskillnadsmarkör, vilket också är det normala för västgötska runinskrifter från denna
tid (se SRI 5:xxix).

Runorna är genomgående av långkvisttyp, vilket också är det normala för Västergötlands
vikingatida inskrifter (se SRI 5:xxxix ff.). Värd att notera är dock formen på m-runan (i run-
följden h!ialms), som har en ringformig bistav (´, till skillnad från den vanligare formen m).
Detta är ett relativt sällsynt drag i västgötska runinskrifter, och förutom i Vg 199 förekommer
den i endast tio inskrifter i Västergötland, varav alla (Vg 199 undantaget) återfinns i Väner-
bäckenet i norra delen av landskapet (SRI 5:xlii, lii).12 Runformen utgör enligt Svärdström
”ett av de säkrare tecknen på ålderdomlig ristning” (a.a. s. lii).13

12 Övriga inskrifter i Västergötland med ringformig m-bistav är Vg 12, 35, 37, 47, 59, 100, 101, 104, 108, 150
(SRI 5:xlii).

13 Varianten ´ anses också vara en generellt sett äldre form än m. Exempelvis har m-runan i den äldsta bevar-
ade långkvist-futharken med den yngre runraden (DR 239) denna form (Knirk 2002:641). Efter att de båda
m-varianterna levt sida vid sida ett tag blev till slut m allenarådande (se Moltke 1976:143).
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2.2.2 Janssons läsning

Som nämnts ovan (avsnitt 2.2) är Sven B. F. Janssons läsning av Vg 199 (publicerad i ATA
5452/56), den enda som hittills framlagts, och framställningen i Västergötlands runinskrifter
(SRI 5:131 ff.) är helt och hållet baserad på denna. I avsnitt 4.2 nedan redovisar jag min egen
läsning av inskriften (som också är den som ligger till grund för den tolkning som framläggs i
föreliggande uppsats), men som jämförelse redogör jag i det följande kort även för Janssons
läsning. Jansson translittererar inskriften på följande sätt:

…-uisk : h ---n : s£u£na : liki : kuisk : hialms : kuna : halt…
                   5                    10                        15               20                25                  30                    35 

I den böjda slingan mitt på stenen -iþ : k --
                                                         40

(I det lodräta bandet:) k --: urþ : ba r:
                                      45                     50          

Jansson konstaterar att ”[d]et är, på grund av att toppen saknas, svårt att avgöra i vilken ord-
ning inskriften skall läsas” (ATA 5452/56), men han inleder i varje fall sin läsning i den yttre
slingan, uppe till höger (vilket utifrån min tolkning av inskriften förmodligen också är riktigt).
Som synes av translittereringen återger han en del runor såsom oläsliga, men han ger i sin rap-
port ändå i de flesta fall förslag på hur varje runa förmodligen skulle kunna läsas. Vad gäller
den första runan nämner han exempelvis att man kan se en ”tydlig linje, liknande bistaven i ett
k”. Angående runorna 7–8 tycker han sig vara relativt säkert på att dessa runor varit i respek-
tive r. För runa 9:s del är han dock mer osäker, men tycker sig möjligen kunna skönja ”ett
svagt spår av en a-bst i den flagring som eljest har förstört runan”.

Angående runa 37, som av Jansson är markerad som säkert läst, påpekar han dock att den
”har förlorat övre delen”, samt att ”[a]v vänstra bistaven återstår endast ett kort stycke av yt-
tersta spetsen”. Runan har således varit långt ifrån komplett bevarad vid tillfället för Janssons
läsning. Av runa 38 anser sig Jansson kunna urskilja ett ”obetydligt stycke av huvudstaven vid
övre ramlinjen”, och även vad gäller runa 43 är det inte mer än en huvudstav ”alldeles i kant-
brottet” som återstår. Runa 42, som har markerats som -, har dock, enligt Jansson, en ”tydlig
huvudstav”, och han ser även ”en grund skåra, som möjligen är rester efter en a-bistav”. Runa
45 sägs innehålla ”svaga spår av en u-bistav”, medan Jansson angående den likaledes otydda
runa 46 enbart kan urskilja ”nedre hälften av en huvudstav”. Övriga runor i inskriften (de som
jag inte har kommenterat närmare här) verkar Jansson se som relativt säkra. (Anmärknings-
värd är möjligen läsningen av runa 10 som ett ”jämförelsevis tydlig[t]” n, vilket enligt min
bedömning knappast är ett rimligt antagande.)                         
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3 Metod och material
I detta kapitel ges först en kort introduktion till synen på metod inom modern runologi (avsnitt
3.1). Därefter redogör jag för hur jag gått till väga i mitt tolkningsarbete (avsnitt 3.2) samt vil-
ka källor jag anlitat som jämförelsematerial (avsnitt 3.3).

3.1 Teoretisk bakgrund

Att försöka tolka en runinskrift från grunden är inte det lättaste, och frågor rörande metod in-
om runologi är något som diskuterats flitigt (se t.ex. Knirk 2002:645 f. för en kort genomgång
av olika tankegångar kring metodiska överväganden inom runologin). Barnes (1994) för ett
mycket kritisk resonemang kring hur en stor del av den runologiska forskningen bedrivits av
”autodidacts–scholars educated in related fields who were willing or keen to have a go” (a.a.
s. 11). Denna ”lack of any established framework” (ibid.) har, menar han, lett till att det inom
runologin varit vanligt att forskare baserat sina tolkningar på ”little more than […] convic-
tion” (a.a. s. 12), vilket också inneburit att ”intellectual rigour is kept firmly at bay” (ibid.).
Barnes varnar också för det han kallar ”the elevation of conjecture to certainty” (a.a. s. 23),
dvs. att något som från början framläggs som en spekulativ hypotes under argumentationens
gång börjar behandlas som givna fakta. 

Ett av de första metodkritiska inläggen inom runologin kan tillskrivas Jacobsen (1931:13–
14), som kritiserar det hon kallar för den ”’externe’ Metode”, vilken går ut på att forskaren
”kommer med et saa at sige færdigt Resultat til Indskriften og søger at indpasse denne i Re-
sultatet” (a.a. s. 14). I stället förespråkar hon den ”’interne’ Metode”, vid vilken man ”møder
til Tolkningen med tomme Hænder” och på så sätt alltså låter tolkningen ta sin utgångspunkt i
själva runinskriften utan att påverkas av vad man på förhand tycker att det ”borde” stå i den.
Denna interna metod är numera också den i stort sett förhärskande, men som Knirk (2002:
646) påpekar bör ”neither of these methods […] be used exclusively”. Att närma sig en run-
sten helt utan förutfattade meningar är inte heller att föredra (och dessutom i praktiken så gott
som omöjligt). Williams (2013:1) nämner de ”justified preconceptions” som man bör ha med
sig när man ska ge sig i kast med att tolka en runsten. Det är inte rimligt att tänka sig att man
på vikingatiden  ”came with a blank mind to a runic monument” (ibid.), och att i någon mån
försöka sätta sig in i vilka förväntningar en vikingatida runstensläsare hade på en inskrift kan
också i viss utsträckning hjälpa oss idag att försöka förstå inskriftens ursprungliga syfte. 

Att det är runinskriften själv som bestämmer förutsättningarna för hur tolkningen ser ut
och att denna måste grunda sig på läsningen av de enskilda runformerna är också numera
gängse praxis (jfr Källström 2007:57 f.; Bianchi 2010:17). Som Källström (2007:57) påpekar
är det dock samtidigt viktigt att den tolkning man kommer fram till uppvisar ett ordförråd och
en syntax som stämmer överens med det vi vet om runsvenskt språk. För att en tolkning ska
framstå som trovärdig vill man gärna att de ord och uttryck som förekommer i inskriften även
finns belagda på annat håll i runtextmaterialet. Detta är dock långt ifrån alltid möjligt, och
Källström (ibid.) menar också att ”eftersom det kända ordförrådet är förhållandevis litet kan
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detta inte vara något absolut krav”. Om man kan argumentera för att en viss inskrift innehåller
ord som inte förekommer någon annanstans i runtextmaterialet i övrigt torde detta också på
många sätt vara ett större bidrag till vår kunskap om runsvenskt ordförråd jämfört med om al-
la ord redan finns belagda på annat håll. Samtidigt måste en sådan tolkning också ses som be-
tydligt vanskligare.

När en tolkning väl har etablerats utifrån läsningen samt även förankrats språkligt bör den
också kunna uppvisa ett innehåll som är ”sakligt tilltalande” (Bianchi 2010:17). De flesta vi-
kingatida steninskrifter följer ett tämligen strikt mönster (se Williams 2013:2), och deras inne-
håll kan i stort sett delas upp i ett begränsat antal relativt standardiserade formler, där det för-
utom den obligatoriska minnes- eller resarformeln14 (”X lät resa sten efter Y”) också kan före-
komma en eller flera ytterligare formler av typen nekrolog, förbön eller signatur (se Williams
2010:36, samt Palm 1992:133–174 för en utförligare genomgång av de olika formeltyperna).
När man tar itu med tolkningen av en runsten kan det alltså vara bra att ha som utgångspunkt
att någon eller några av dessa formler bör finnas med. 

Samtidigt får man inte helt låta sig begränsas av dessa ramar då det även finns inskrifter
som avviker från standardmönstret. Källström (2007:57) framhåller att tanken att ”en inskrift
alltid skall följa en viss mall stänger dörren för tolkningsalternativ som är formellt möjliga,
men kanske oväntade med utgångspunkt från vår nuvarande kunskap om materialet”. På sam-
ma sätt som våra kunskaper om runsvenskt språk och ordförråd kan utökas av att hittills okän-
da ord och uttryck kan beläggas i runinskrifter, kan även våra kunskaper om runstenstradition-
en som sådan (samt möjligen även om det vikingatida samhället i övrigt) förbättras ifall man
kan visa att en runinskrift har ett innehåll som i någon mån avviker från det som återfinns i
andra runinskrifter.

Lite förenklat kan man således se tolkningen av en runsten som något som äger rum på ett
flertal nivåer, där exempelvis Widmark (2000 [1997]:67) urskiljer tre nivåer som skulle kunna
sammanfattas som läsning, tolkning och förståelse. Först identifieras själva runorna samt i vil-
ken ordning de bör läsas. Därefter fastställs den innebörd som runorna tillsammans ger upp-
hov till. Slutligen sätts denna tolkning in i det som Widmark kallar ”ett rimligt sociokulturellt
sammanhang”. (Se även Ralph 2007:135 f. för diskussion kring Widmarks nivåuppdelning.) 

En mer finmaskig nivåindelning presenteras av Palm (2001), som utifrån en tanke om
”vad som krävdes för att […] läsa och förstå inskrifter” för en samtida läsare (a.a. s. 110) stäl-
ler upp fem olika nivåer, vilka även kan vara användbara för en nutida forskare som försöker
analysera en runinskrift (se Åkerström 2011 för en runstensanalys baserad på Palms nivåer).
Palm kallar sina nivåer för diskriminering, fonematisering, lexikalisering, strukturering och
omvärlden. Den första nivån handlar om att urskilja vilka runor (grafem) som möter i inskrift-
en, medan nästa nivå, fonematiseringen, går ut på att identifiera vilka fonem som de olika gra-
femen kan tänkas representera. Lexikaliseringsnivån berör frågan om hur de olika orden i in-
skriften ska urskiljas, dvs. att försöka identifiera ordgränser. På struktureringsnivån fastställs
läsordningen och på omvärldsnivån sätts inskriftens innehåll in i ett större sammanhang. 

14 Williams (2013:2) omnämner denna som enbart ”memorial formula”, medan Palm (1992:134 f.) gör en upp-
delning mellan minnes- och resarformler, där det i vikingatida steninskrifter framför allt rör sig om den sena-
re varianten.
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Olika inskrifter medför olika typer av svårigheter. Vad gäller Vg 199 förefaller exempel-
vis lexikaliseringsnivån förhållandevis oproblematisk, eftersom ordgränser tycks vara konse-
kvent markerade med skiljetecken (vilket är tämligen vanligt på vikingatida runstenar från
Västergötland, se SRI 5:xxix), medan fonematiseringen är betydligt mer komplicerad, i och
med att den vikingatida runraden med sina 16 tecken inte uppvisar någon ett-till-ett-relation
mellan fonem och grafem (till skillnad från den urnordiska runraden, som är i stort sett fone-
matisk).

3.2 Metod

I föreliggande uppsats har jag i min uppställning i stort sett utgått ifrån Widmarks tre tolk-
ningsnivåer. Således innehåller resultatkapitlet två huvudsakliga delar, där den första presente-
rar mitt förslag till läsning av de enskilda runorna medan den andra redogör för den språkliga
tolkningen. I det avslutande diskussionskapitlet försöker jag sen resonera kring hur tolkningen
av inskriften ska kunna sättas in i ett ”sociokulturellt sammanhang” (jfr Widmark 2000
[1997]:67).

Själva läsningen bygger till största del på två fältundersökningar av stenen.15 I viss mån
tas även hänsyn till Sven B. F. Janssons ursprungliga läsning (ATA 5452/56), då det inte är
omöjligt att stenen var i ett så pass mycket bättre skick när den just hade upptäckts att det fak-
tiskt kan vara så att en del av de runor han lyckades identifiera inte går att urskilja idag. Av
Janssons egen rapport att döma ska dock stenen ha varit rätt vittrad även då han undersökte
den, och med tanke på att vissa av de runor som han bedömt som osäkra och svårlästa faktiskt
verkar kunna identifieras, förhåller jag mig överlag relativt kritisk gentemot Janssons läsning.

Med utgångspunkt i de runor som jag anser vara säkert lästa har jag så fastställt vilka oli-
ka fonem som varje runa skulle kunna återge. I figur 1 (bilaga) återges den vikingatida runrad-
en med translitterering till latinsk skrift samt uppställning av de olika fonem som varje runa
teoretiskt sett kan representera.16 Grundförutsättningen är alltså att varje runa i inskriften för-
väntas återge något av de fonem som är listat under respektive grafem i figuren. Därutöver tar
jag även hänsyn till de ortografiska principer som fastslagits av Lagman (1989), t.ex. att runa
för nasal kan utelämnas före homorgan konsonant (t.ex. skrivningen buta för bonda) (a.a. s.
28) samt att en konsonantbetecknande runa kan utelämnas i s.k. trekonsonantförbindelser
(t.ex. skrivningen haltan för Halfdan) (a.a. s. 31).

Som synes av figur 1 finns det för vissa grafem en mängd olika tänkbara fonem. Alla gra-
fem-fonem-relationer är dock inte lika vanliga, vilket också är något man behöver ta hänsyn
till. Framför allt är det viktigt att vara medveten om att ”det teoretiska ljudunderlaget” (se
Williams 2013:3, som refererar till Salberger 1978:20) inte varit detsamma för alla ristare, och
det kan därför vara av vikt att i någon mån ta hänsyn till vilket ljudvärde ett visst grafem bru-

15 2013-08-05 samt 2014-04-17. Vid första tillfället i sällskap med Henrik Williams, vars iakttagelser till stor
del ligger till grund för den läsning som presenteras i föreliggande uppsats.

16 Williams (2013:3) refererar till det som av Salberger (1978:20) kallas ”det teoretiska ljudunderlaget”, och un-
derstryker att ”[w]hen you set up the the [sic!] theoretical phoneme basis you need to consider all possibili-
ties”.
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kar ha hos den som ristat stenen (ifall ristarens identitet är känd). Om en inskrift innehåller
vissa ord som går att tolka mer eller mindre utan problem såväl som en del mer svårtydda, kan
det också vara lämpligt att se hur ortografin ser ut i de mer lättolkade orden i den aktuella in-
skriften, för att på så sätt få en fingervisning om hur de svårare runföljderna ska förstås. (Ett
sådant tillvägagångssätt får dock inte leda till att möjliga tolkningar utesluts.)

Utifrån alla de teoretiskt möjliga fonemkombinationer som varje runföljd ger upphov till
har jag sedan försökt identifiera ord som kan passa in på dessa. I första hand då med utgångs-
punkt i övriga vikingatida runinskrifter, i andra hand i fornvästnordiska och/eller fornsvenska
källor (för närmare beskrivning av jämförelsematerialet, se avsnitt 3.3.1 nedan). I vissa fall är
antalet potentiella ord relativt få (detta gäller för Vg 199:s del bl.a. runföljderna kuisk och 
£u!rþ), medan det i vissa fall (som i exempelvis den skadade runföljden hi!r--) går att hitta en
uppsjö olika möjligheter, som då måste ställas mot varandra utifrån olika kriterier. Det finns
inte någon regelrätt mall för hur man bäst kommer fram till vilket av alla tänkbara ord som är
det mest troliga, utan man får helt enkelt ställa olika argument mot varandra. 

Förutom att tolkningen måste ha sin utgångspunkt i läsningen är det naturligtvis av ytter-
sta vikt att runinskriften som helhet fungerar syntaktiskt. Varje ord kan således inte tolkas var
för sig, utan man måste även ta hänsyn till att tolkningen av en viss runföljd kan få konse-
kvenser för hur övriga runföljder tolkas. Om ett ord i inskriften är säkert läst, passar in syntak-
tiskt i sammanhanget, har en ortografi som tycks stämma överens med inskriften i övrigt samt
finns belagt (i en semantiskt likartad kontext) i andra samtida runinskrifter, kan tolkningen be-
traktas som relativt säker. (I mitt fall har jag i så hög grad som möjligt försökt utnyttja den jyl-
ländska stenen DR 131 för att finna parallella formuleringar, se avsnitt 3.3.2.) I många fall
stöter man dock på ord som inte finns belagda i andra runinskrifter, och man får då vända sig
till framför allt fornvästnordiska källor (och i nödfall även andra germanska språk, jfr t.ex.
Snædal 1997:154). 

Vilket argument som ska väga över till förmån för de andra vid en viss tolkning måste
nog betraktas som relativt, och får avgöras specifikt från fall till fall. Ett exempel på hur olika
bedömningsfaktorer måste vägas emot varandra är i min tolkning av runföljden ka… som
verbet geta (se avsnitt 4.3.2.6). Denna tolkning går emot det ortografiska konsekvensargu-
mentet (a-runa betecknar genomgående /a/ i inskriften i övrigt), men stöds av att verbet före-
kommer i liknande kontext på andra svenska runstenar, samt att ett verb med likartad betydel-
se (næfna) står i en liknande position i DR 131. 

Vid vissa enskilda tolkningar tvingas man alltså att ställa olika argument mot varandra,
och detta får till följd att även ett visst mått av personlig värdering kommer in i bilden. Vid
tolkningen av en så pass kryptisk och inkomplett inskrift som Vg 199 är detta dock ofrånkom-
ligt, och i någon får jag också stöd för mitt förfarande av Eliasson (2007:50), som menar att
”[s]ärskilt vid svårtolkade inskrifter är det väsentligt att analysen görs på grundval av både in-
terna och externa data”. Han betonar dock samtidigt att ”[f]ör specifika slutsatser är interna
data i regel den enda verkligt handfasta som står oss till förfogande”. Det är således bra att ha
alla möjliga faktorer i bakhuvudet (inklusive kunskaper om sociokulturella förhållanden etc.)
när man försöker fastslå vilken tolkning som är lämpligast, men det är alltid inskriften själv
som först och främst sätter villkoren för vad som är möjligt. Min ambition är att så noggrant
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(och samvetsgrant) som möjligt redogöra för vilka aspekter av min tolkning som jag betraktar
som (någorlunda) säkra och vilka som får anses vara mer spekulativa.

3.3 Material

I detta avsnitt redogör jag först för det runtextmaterial och de ordböcker som jag tagit hjälp av
under tolkningsarbetet (avsnitt 3.3.1). Därefter introduceras den danska inskriften DR 131 i ett
separat avsnitt (3.3.2), då denna runsten tycks vara den inskrift som uppvisar störst likheter
med Vg 199 innehållsmässigt.

3.3.1 Jämförelsematerial

Det i särklass viktigaste jämförelsematerialet vid arbetet med tolkningen av en runinskrift ut-
görs av alla övriga kända runinskrifter sammantaget. De svenska inskrifterna finns utgivna
landskapsvis i Sveriges runinskrifter (SRI), medan de danska inskrifterna (inklusive de gamla
danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland) finns publicerade i volymen Danmarks ru-
neindskrifter (DR). För Norges del är de vikingatida runinskrifterna publicerade i verket Nor-
ges innskrifter med de yngre runer (NIyR). Alla nordiska runinskrifter (inklusive sådana som
påträffats i exempelvis Storbritannien och Ryssland) finns dessutom tillgängliga i Samnordisk
runtextdatabas (SRD), i vilken det går att söka efter runinskrifter utifrån en mängd olika vill-
kor, t.ex. själva runtexten såsom den står i inskriften (i latinsk translitterering) eller utifrån oli-
ka normaliserade versioner av texten. 

När jag i föreliggande uppsats hänvisar till att exempelvis ett visst ord finns eller inte
finns i det samlade runtextmaterialet eller liknande, baseras detta påstående i regel alltid på
sökningar i SRD, och jag har då tagit alla inskrifter i databasen i beaktande. Emellertid inne-
håller SRD, utöver de vikingatida inskrifterna (till vilka Vg 199 hör), även såväl urnordiska
som medeltida runinskrifter. Om exempelvis ett visst ord inte återfinns bland de vikingatida
runinskrifterna (men möjligen kan påträffas i någon medeltida inskrift) anges i regel även det-
ta. Jag har inte gjort någon strikt uppdelning mellan olika typer av runinskrifters inbördes be-
visningsgrad (jfr Åkerströms (2011:11 f.) ”primära jämförelsematerial”), men för att jag i min
redogörelse ska kunna stödja min tolkning på ett parallellt belägg i en annan runinskrift ford-
ras i regel att inskriften i fråga är en vikingatida steninskrift. Om något finns belagt på en an-
nan sten i Västergötland betraktar jag även detta som en viktigare parallell än belägg från öv-
riga delar av det nordiska runstensområdet.

Som hjälp för att hitta den rätta betydelsen av runsvenska ord (samt som riktlinje vid nor-
malisering till runsvenska) har jag utgått ifrån Svenskt runordsregister (Peterson 2006) samt
Nordiskt runnamnslexikon (Peterson 2007) för motsvarande av runsvenska personnamn. För
att finna tänkbara paralleller i fornvästnordiska källor har jag i första hand använt mig av Nor-
røn ordbok (Heggstad et al. 2008), men för att få utökad kunskap om hur olika ord och uttryck
används har jag också tagit hjälp av Fritzner (1886–1896), Cleasby & Vigfusson (1874), Lexi-
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con Poeticum (Egilsson & Jónsson 1931) samt den digitalt tillgängliga Ordbog over det nor-
røne prosasprog (ONP). För fornsvenskans del har jag främst konsulterat Söderwall (1884–
1918).17 

3.3.2 Parallellen DR 131

Som nämnts ovan (avsnitt 2.1) finns ett flertal paralleller (hela eller delvisa) till västgötska
runstenar på norra Jylland. Även för Vg 199:s del tycks en jylländsk sten med bitvis parallell
formulering kunna återfinnas i B-sidan på Års-stenen DR 131 (se figur 7 i bilaga; A-sidan
återges i figur 6). Det är framför allt likheten mellan runföljderna kuisk i Vg 199 och kuask i
DR 131 som pekar åt samma håll, men även runföljderna (enligt min läsning) hi!r--, s£u-£na
och liki i Vg 199 motsvaras av snarlika runföljder i DR 131.18 Hur stark kopplingen mellan de
båda runstenarna är i övrigt är svårt att säga något om, men jag ser ändå DR 131 som den in-
skrift som utgör det viktigaste jämförelsematerialet för min tolkning, och jag återkommer ge-
nomgående till jämförelser mellan denna inskrift och Vg 199 i resultat- och diskussionskapit-
len. Nedan återges inskriften i sin helhet (i translitterering till latinska bokstäver, normaliser-
ing,19 samt modern svensk översättning):

A: : osur : sati : stin : þonsi : aft : ual:tuka : trutin : | x sin
B: x stin : kuask : hirsi : stonta : loki : saR : ual:tuka x | uarþa : nafni

A: Assurr satti stæinn þansi æft Valtōka, drōttin sinn.
B: Stæinn kveðsk hērsi standa længi. SāR Valtōka varða næfni.

A: ’Asser satte denna sten efter Valtoke, sin herre.’
B: ’Stenen förkunnar att den ska stå här länge. Den ska omtala Valtokes hög.’

Som synes bär DR 131 runinskrift på två sidor, och det är framför allt B-sidan som är relevant
som jämförelse vid bedömningen av Vg 199. Medan A-sidan innehåller en relativt typisk re-
sarformel, är B-sidans karaktär av ”strofisk […] slutning” (Jacobsen 1935:192) desto mer an-
märkningsvärd. Inskriften på B-sidan tycks alltså vara på vers (se även Nielsen 1983:182),
och innehåller en för versifierade runinskrifter relativt vanlig upplysning om att stenen ska stå
kvar länge på sin plats (jfr Jacobsen 1935:192 f.; Romano 2011:21). (Detta föranleder en tan-
ke om att även inskriften i Vg 199 skulle kunna vara avfattad på vers, vilket är en möjlighet
som diskuteras ingående i avsnitt 5.3 nedan.)

17 Se för övrigt Simensen (2002:951) för en kort introduktion till ordböcker i de olika nordiska fornspråken,
samt Williams (2013:4) för kommentar om de respektive ordböckernas värde för runologisk forskningsverk-
samhet.

18 Parallelliteten mellan de båda stenarna påpekades för mig av Henrik Williams i ett tidigt skede av tolknings-
arbetet.

19 För överskådlighetens skull har jag valt att normalisera alla anförda runinskrifter, svenska såväl som danska, i
enlighet med den runsvenska normalisering som tillämpas i exempelvis Peterson (2006). Normaliseringen
ska inte nödvändigtvis ses som en återspegling av samtida uttal (då detta knappast kan ha varit detsamma öv-
er hela det runsvenska området), utan är snarare att betrakta som ett slags enhetlig abstraktionsnivå.
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4 Resultat

I detta kapitel redovisar först hur jag läst och tolkat Vg 199 (avsnitt 4.1). Därefter följer ett av-
snitt med kommentarer till läsningen (4.2) samt ett med kommentarer till tolkningen (4.3).
Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion (4.4).

4.1 Läsning och tolkning

Nedan redovisas först min läsning av Vg 199, i translitterering till latinska bokstäver. Därefter
mitt förslag till tolkning, i runsvensk normalisering, och slutligen en översättning till modern
svenska: 

…£kuis£k : hi!r-- : s£u-£a : liki : kuisk : h!ialms : £k£u£n£a : £hal"t… …!iþ : ka…
£k£u"t : £u!rþ : bar :

[Stæinn] kveðsk hær[sa] sȳ[n]a længi. Kveðsk Hialms Gunna Halfd[anaR 
brōður/faður langa hr]īð geta. Gott orð bar.

’Stenen förkunnar att den länge ska synliggöra hövdingen. [Den] förkunnar att den en 
lång tid ska omtala Hjälms Gunne, Halvdans bror/far. [Han] hade ett gott rykte.’

4.2 Kommentar till läsningen

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av mina egna fältundersökningar av Vg 199. I de fall
där läsningen framstår som oproblematisk redogör jag bara kort för vilken runa det rör sig om,
medan de runor som av en eller annan anledning är mer svårlästa ges en mer ingående diskus-
sion. Jag jämför också mina egna iakttagelser med den läsning som framlagts av Jansson
(ATA 5452/56). För överskådlighetens skull har jag delat upp de tre första orden i den yttre
slingan på var sitt avsnitt, då läsningen av dessa är rätt komplicerad och vart och ett av orden
därmed behöver kommenteras mer ingående. Övriga runor i den yttre slingan utgör ett avsnitt,
och därutöver har runorna i den böjda slingan upptill samt de i den lodräta slingan mitt på ste-
nen tilldelats ett avsnitt var.

4.2.1 Runorna 1–5: £kuis£k

Den allra första runan har, som Jansson beskrivit, en bistav liknande den i ett k. Till vänster
om denna förmodade bistav är en del av stenen (dvs. dess topp) avslagen (eventuellt längs den
huggna linjen i runan huvudstav), och det är därmed inte möjligt att med full säkerhet fastslå
runans identitet. Att läsa runan som k är förmodligen det troligaste, men formellt sett är det in-
te heller otänkbart att runan varit ett m (då en m-runas högra bistav i princip är identiskt med
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bistaven på ett k). Detta skulle dock i så fall innebära att ristaren skulle ha använt sig av två
olika slags m i samma inskrift (m-runan i runföljden h!ialms har ringformig bistav, se avsnitt
2.2.1), vilket inte förefaller särskilt troligt.

Runa 5, vilken av Jansson betecknats som ett säkert k, har en tydlig huvudstav, men till
höger om denna är stenen vittrad, och det går därmed inte att med säkerhet fastslå att det har
funnits en bistav till höger om huvudstaven. Det är alltså inte möjligt att fastställa runans
identitet som k, men detta måste ändå betraktas som det mest troliga. Runorna 2–4 låter sig
utan problem identifieras som u, i och s.

4.2.2 Runorna 6–10: hi!r--

Runorna 6–10, vilka Jansson translittererar som h---n, tillhör de mest svårlästa i hela inskrift-
en. Runa 6 h torde vara säker, och runa 7, vilken Jansson med viss reservation tror sig kunna
läsa som en i-runa, kan förmodligen också fastslås som just i. Resterande tre runor är alla yt-
terst osäkra. Runa 8 har en tydlig huvudstav, och det går även att relativt tydligt skönja en öv-
re bistav, likt den på en r-runa. Nedanför denna finns också en ansättning till en undre bistav
som tyder på att runan förmodligen har varit r. 

Den efterföljande runan är mycket svårt skadad, men man kan möjligen urskilja en bistav
riktad uppåt vänster på övre delen av huvudstaven. Eventuellt fortsätter denna ner till höger
om huvudstaven och möjligen går det även att skönja en liknande bistav några centimeter
längre ner på huvudstaven. I så fall kan man tänka sig att runan har varit o. En annan möjlig-
het är att runan varit s, och att den övre bistav som har riktning uppåt vänster således är en s-
bistav. Ifall denna läsning är riktig skulle det emellertid innebära att inskriften har två varian-
ter av s, i och med att alla inskriftens övriga s-runor har bistaven riktad åt uppåt höger (s).
Detta är dock i sig inget tungt vägande argument mot att läsa runan som s, då de flesta av de
ca 30 västgötska inskrifter som har s med bistav uppåt vänster (C) även har (den mer vanliga)
varianten med högerriktad bistav (SRI 5:xli). Båda s-formerna kan alltså förekomma i en och
samma inskrift.

Även runa 10 är problematisk, trots att Jansson betraktar den som ett ”jämförelsevis tyd-
lig[t]” n. Huvudstaven är mycket riktigt tydlig, men den dubbelsidiga bistav som Jansson har
sett som säker är ytterst kort, vilket skulle innebära att runan är betydligt smalare än inskrift-
ens övriga runor med dubbelsidiga bistavar. Det är alltså tänkbart att runan bör läsas som i.
Emellertid är det även möjligt att tänka sig att, ifall den antydan till dubbelsidig bistav som
kan skönjas verkligen är en sådan, runan har varit o.20 Den förmodade bistaven sitter nämligen
så pass högt upp på huvudstaven att det ligger nära till hands att tänka sig att det funnits ytter-
ligare en likadan bistav längre ner. Någon sådan går dock inte bekräfta.

20 Det verkar alltså vara möjligt att läsa både runa runa 9 och runa 10 som o. (Att hela runföljden ska läsas som
hiroo, dvs. med två o-runor i följd, är dock föga troligt, jfr dock U 1062, där personnamnet Auðbiorn skrivs
ooþbiarn (se Williams 1990:114 för diskussion om o-runornas ljudvärden i detta belägg).) I båda fallen för-
utsätter detta en typ av o-runa med dubbelsidiga bistavar riktade uppåt vänster och neråt höger. Denna o-va-
riant är relativt sällsynt i Västergötland, och förekommer enligt SRI 5 (s. xl) i enbart tre inskrifter: Vg 12, Vg
77 samt Vg 106.
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Det finns alltså ett flertal möjliga läsningar av runorna 6–10. Jansson har, som tidigare
nämnts, translittererat runföljden som h---n, men av hans undersökningsrapport att döma går
det ändå att läsa ut att den troligaste läsningen enligt hans bedömning skulle vara att läsa ordet
som hiran. Enligt min bedömning skulle det även vara möjligt att tänka sig att runföljden va-
rit hirsi. Detta skulle i så fall kunna utläsas som hērsi ’här’, vilket skulle innebära att vi här
har att göra med samma ord som förekommer i motsvarande position på DR 131 (se ovan, av-
snitt 3.3.2).21 Härutöver skulle runföljden också kunna läsas som hiron, samt möjligen även
som hirso. I avsnitt 4.3.1.2 diskuterar jag vad de olika läsningsvarianterna kan få för konse-
kvenser för tolkningen av inskriften.

4.2.3 Runorna 11–14: s£u-£a

Även den runföljd som av Jansson translittererats som s£u£na rymmer en del problem. Jansson
betraktar både runa 11 s och runa 14 a som ”jämförelsevis tydliga”. Detta tycks vara riktigt
angående s-runan, medan a-runan dock får ses som mer osäker. Huvudstaven är tydlig, men
någon eventuell bistav går på grund av den hårda vittringen inte att fastställa. Det är således
även potentiellt möjligt att läsa runan som i.

Runorna 12 och 13 är båda mycket svårlästa. Om runa 13 skriver Jansson att ”runan före-
faller att ha varit n”, utan att egentligen grunda påståendet närmare. Läsningen av runa 12
som u tycks dock vara den troligaste, medan jag bedömer runa 13 som mer osäker.

4.2.4 Runorna 15–37: liki : kuisk : h!ialms : £k£u£n£a : £hal"t…

Hela runföljden 15–37, vars runor utgör nedre och vänstra delen av den yttre slingan, är in-
skriftens i särklass tydligaste parti. Det enda problemet utgör runa 37 "t, som delvis är skadad
(stenens övre del har slagits av ungefär vid runans huvudstav). Dock förefaller den vänstra bi-
staven tydlig nog för att runan med relativt stor sannolikhet bör kunna läsas som t.

4.2.5 Runorna 38–43:  …[-]!iþ : ka[-]…22

Av de runor som går att skönja i den böjda slingan högst upp på stenen är runa 40 þ och runa
41 k tydliga. Av runa 39 i saknas nedre delen av huvudstaven, men läsningen bör kunna be-
traktas som säker. Huruvida denna runa verkligen föregåtts av en runa går inte helt att avgöra,
men det går att se spår av en möjlig huvudstav vid övre ramlinjen. I runa 42 identifierar Jans-
son ”en grund skåra, som möjligen är rester efter en a-bistav”. Denna ”skåra” förefaller mig

21 Att runföljden eventuellt skulle kunna läsas som hir[si], dvs. med de två sista runorna supplerade, har också
föreslagits mig av Magnus Källström (e-brev 2013-07-04).

22 Numreringen av runorna följer Jansson (ATA 5452/56). De antydningar till runor som han ser före runföljden
…!iþ respektive efter runföljden ka… låter sig dock inte bevisas, varför jag inte heller tar upp dessa till dis-
kussion.
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tydlig nog att se a som det troligaste alternativet. Av runa 43, där Jansson skymtar resterna av
en huvudstav, syns inte några egentliga spår, och det går därmed inte att säkert säga ifall in-
skriften faktiskt fortsätter efter runföljden ka…, även om det nog får hållas för troligt att det
rymts åtminstone en eller ett par runor till efter runa 42.

4.2.6 Runorna 44–52: £k£u"t : £u!rþ : bar :

Även runorna i den lodräta slingan mitt på stenen bjuder en del problem vid läsningen. Det är
framför allt de fem första runorna (44–49) som alla är något oklara, men det är ändå i det här
fallet möjligt att argumentera för vilken läsning som är troligast.

Runa 44 har en tydlig huvudstav, men den förmodade bistaven går inte att bekräfta. Dock
väljer jag här att se Janssons läsning (vilken han visserligen reserverar med motiveringen att
tecknet är ”grunt och något osäkert”) som den troligaste, och läser således runan som £k. Om
runa 45 skriver Jansson att det återstår ”ytterligt svaga spår av en u-bistav”. Utifrån min egen
undersökning av stenen kan jag enbart fastslå att en läsning av runan som u är fullt möjlig,
men att runan är för vittrad för att detta ska vara möjligt att bekräfta med fullständig säkerhet.
I runa 46 är huvudstavens topp och botten tydlig, och det går även att höger om huvudstaven
urskilja en bistav som ansluter till övre ramlinjen. Det finns möjligen även spår efter en lik-
nande bistav till vänster om huvudstaven, vilket i så fall skulle innebära att runan bör läsas
som t. Dock kan det inte heller uteslutas att runan har varit l.

Runa 47 läser Jansson som u. Inte heller denna runa låter sig med säkerhet bekräftas, men
det finns inget som direkt tyder på att Janssons analys skulle vara felaktig. Även vad gäller ru-
na 48 r bedömer jag Janssons läsning som den troligaste. Visserligen syns inga spår av en
nedre bistav, men den övre bistav som finns till höger om huvudstaven har en vinkling som
tyder på att runan varit r. (Dock kan det inte uteslutas att runan kan ha varit l.) Det bör samti-
digt påpekas att denna r-runa (ifall den ska utläsas som r), liksom runa 47 £u är betydligt smal-
are än inskriftens övriga runor, något som kan tyda på att ristaren gjort en sista ansträngning
för att få plats med alla runor innanför ramlinjerna.

Runorna 49–52 är tydliga, och det finns för deras del därmed inget att invända gentemot
Janssons läsning.

4.3 Kommentar till tolkningen

I detta avsnitt redogör jag för min tolkning av inskriften, dvs. vilka ord som jag antar att de
olika runföljderna betecknar. Avsnittet är indelat i tre huvuddelar, en för varje syntaktisk me-
ning.

4.3.1 Yttre slingan, runorna 1–18

I detta avsnitt redogör jag för hur jag gått till väga vid tolkningen av det jag betraktar som in-
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skriftens första syntaktiska mening, runorna 1–18, vilka utgör ungefär hälften av den yttre
slingan på stenen.

4.3.1.1 £kuis£k: kveðsk

Inskriftens första ord ska förmodligen läsas som kuisk. I och med att den del av stenen som är
till vänster om bistaven saknas, går det emellertid inte att utesluta att det avslagna partiet inne-
hållit en eller flera runor som i så fall måste ha utgjort början av detta ord. Det finns dock ing-
enting som egentligen tyder på att så skulle vara fallet, och jag utgår således från att runföljd-
en varit kuisk. Denna hypotes stärks ytterligare av att en runföljd kuisk förekommer även på
ett annat ställe i inskriften, nämligen runorna 19–23. I det samlade runtextmaterialet i övrigt
påträffas dock inget ord stavat kuisk, och inte heller någon runföljd som innehåller elementet
-uisk. De två förekomsterna av denna runföljd på Vg 199 är alltså varandras närmaste paral-
leller och det kan nog anses rimligt att ha som utgångspunkt att de båda runföljderna återger
samma ord.

En hållpunkt man kan ta fasta på för att möjligen kunna komma fram till åtminstone vad
för slags ord det rör sig om är de sista två runorna, -s£k. Ett alternativ skulle kunna vara att se
ett adjektiv med sk-suffix. Ett sådant adjektiv skulle, sett utifrån den form som återfinns i in-
skriften, behöva stå i antingen singular femininum nominativ eller plural neutrum nominativ/
ackusativ. Vilket adjektiv det i så fall skulle röra sig om, samt vad eller vem det skulle syfta
på, är dock inte helt lätt att avgöra.

En annan möjlighet som erbjuds av de sista två runorna i runföljden £kuis£k är att se dessa
som en reflexiv/mediopassiv ändelse på ett verb (jfr Iversen 1955:158–161). Som redan an-
förts ovan (avsnitt 3.3.2) återfinns på den jylländska Års-stenen, DR 131, en runföljd kuask,
vilken har tolkats som kveðsk ’förkunnar’, dvs. en form i presens indikativ av motsvarande
fvn. kveðast ’seiast, seie om seg sjølv’ (Heggstad et al 2008:364). Som framgår av nästföljan-
de avsnitt (och som redan har antytts i avsnitt 3.3.2 ovan) bär även inskriften i Vg 199 på flera
andra paralleller till DR 131, och det förefaller således vara det troligaste alternativet att tolka
runföljden £kuis£k som kveðsk. 

Om verbet fvn. kveða skriver för övrigt Salberger också att det i fornnordiska såväl som i
övriga forngermanska språk var ”the general word for ’to say’ or ’to speak’” (Larsson & Sal-
berger 1984:136). Att ett så pass vanligt ord förekommer på Vg 199 är således inte något di-
rekt uppseendeväckande. Något mer uppseendeväckande är dock att verbet i mediopassiv
uppvisar ändelsen -sk i stället för den på svenska runstenar betydligt vanligare -s (jfr t.ex. Sö
9: entaþis ændaðis ’dog’; Ög 145: furs fōrs ’omkom’). I det svenska runtextmaterialet i öv-
rigt förekommer ändelse -sk i mediopassiv endast i två inskrifter: dels på den numera förkom-
na stenen Sm 46 ✝ (itaþisk ændaðisk ’dog’), dels på Forsaringen, Hs 7 (hafsk hafsk ’har
(gör) … sig’ (Peterson 2006:29)). I danska runinskrifter tycks dock sk-ändelsen vara allenarå-
dande, med två förekomster av två möjliga: DR 66 (barþusk barðusk ’slogs’) samt DR 131
(kuask kveðsk ’förkunnar’). Verbformen kveðsk i Vg 199 skulle alltså möjligen kunna ses
som ett danskt (eller kanske snarare allmänt västligt) drag (jfr Salberger 1988:69 f. samt dis-
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kussionen i avsnitt 5.4).
I och med att stenens topp är avslagen direkt till vänster om runföljden £kuis£k kan man

förmoda att det ord som varit subjekt till kveðsk därmed gått förlorat. Jag utgår ifrån att sub-
jektet, i likhet med i DR 131, ursprungligen varit stæinn, och att detta ord är det enda som
föregått runföljden £kuis£k. Detta torde vara det mest okontroversiella rekonstruktionsalternati-
vet, men är samtidigt inte helt problemfritt (se diskussionen i avsnitt 5.3).

4.3.1.2 hi!r--: hær[sa]

Det andra bevarade ordet i inskriften är ett av de mest svårlästa, och härtill även ett av de ord
som är av betydande vikt för hur inskriften som helhet ska förstås. Det ord som i DR 131 föl-
jer efter kveðsk är adverbet hērsi ’här’, vilket i sammanhanget avser den plats stenen står på.
Det ligger naturligtvis nära till hands att även på Vg 199 se ett ord hērsi, skrivet hirsi, med
samma innebörd som i DR 131. Förutom den försvårande omständigheten att det inte går att
klart fastställa att de två sista runornas identitet, skulle också en tolkning hērsi medföra en del
syntaktiska svårigheter. I DR 131 följs ordet hērsi av verbet standa ’stå’, vilket tillsammans
ger den fullt rimliga tolkningen ’stå här’. Det är emellertid tveksamt huruvida det verkligen är
verbet standa som återfinns även i Vg 199. Som framkommer i följande avsnitt (4.3.1.3) tolk-
ar jag runföljden s£u-£a som verbet sȳna ’synliggöra’, vilket är ett verb som helst förekommer
tillsammans med ett objekt i antingen ackusativ eller dativ. Det går således inte att i runtext-
materialet i övrigt hitta någon parallell till en eventuell formulering hērsi sȳna ’synliggöra
här’, men möjligheten bör ändå inte uteslutas.

Om inte runföljden hi!r-- ska tolkas som adverbet hērsi återstår i stället möjligheten att
det bakom runföljden döljer sig ett ord som skulle kunna tolkas som objekt till verbet sȳna. En
möjlighet är att tänka sig att runföljden faktiskt har varit hirsi, dvs. samma som i DR 131,
men att det i fallet Vg 199 inte är adverbet hērsi som avses, utan i stället hærsi, ackusativ
singular av substantivet hærsiR ’hövding’ (Peterson 2006:34), motsvarande fvn. hersir ’herse
[…]; høvding’ (Heggstad et al. 2008:265). Ordet finns möjligen belagt i Sö 136 ✝, i samma
form, och även där skrivet hirsi. Denna runsten är dock förkommen, och Erik Brate poängter-
ar uttryckligen (SRI 3:102) att den läsning som återges i Sverige runinskrifter kan innehålla
ett flertal felläsningar.

En annan komplicerande faktor för en tolkning hærsi ’hövding’ är att denna form eventu-
ellt inte är den korrekta runsvenska formen av ordet. Hellberg (1978:69) har, utifrån bl.a. evi-
dens från svenska ortnamn, visat att ordet i äldre svenska förmodligen varit en an-stam (dvs.
haft formen hærsi i nominativ singular och hærsa i övriga kasus singular). Den runsvenska
formen av ordet skulle således i nominativ vara hærsi, och ifall det är detta ord som möter oss
i Vg 199 bör det ha haft formen hærsa, då det förmodligen i så fall har stått som ackusativob-
jekt till verbet sȳna. En sådan tolkning är också möjlig utifrån en tänkbar läsning av runföljd-
en som hirso. Detta skulle i så fall tyda på att ristaren i just det här ordet använt o-runan som
beteckning för /ã/ (nasalt a-ljud) (jfr Williams 1990:41–52), vilket dock inte är fallet i inskrif-
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ten i övrigt.23 Med viss reservation anser jag ändå tolkningen hærsa vara den troligaste, men
då detta ord är så pass svårläst och svårtolkat återges i det följande även ytterligare en poten-
tiell tolkningsmöjlighet.

Utifrån Janssons (ATA 5452/56) tanke om att runföljden möjligen skulle kunna läsas som
hiran (vilket jag dock finner mindre troligt), skulle vi här, av formen att döma, kunna ha att
göra med starkt böjt adjektiv i singular maskulinum ackusativ. Om så är fallet får man tänka
sig att adjektivet står i absolut ställning, dvs. att det står ensamt och inte som bestämning till
ett explicit utsatt substantiv. Att adjektiv kan förekomma på detta sätt finns säkert belagt på
två danska runstenar: æft dauðan ’efter den döde’ (DR 110) och Skōgi svæik saklausan ’Skoge
svek den oskyldige’ (DR 387 $). Även en uppländsk sten, U 323 $, bär på en förmodad paral-
lell konstruktion: æft gōð[an] ’efter den gode’, där dock det relevanta partiet, innehållande
själva ändelsen, saknas och formen således är supplerad.

Det enda ord som utifrån en förmodad runföljd hiran i så fall skulle kunna komma i fråga
är fvn. hæran, dvs. en form av adjektivet fvn. hærr ’håret, grå’ (Heggstad et al. 2008:312).
Ordet är också nära besläktat med fvn. hárr ’gråhåra, gammal’ (Heggstad et al. 2008:248)
samt substantivet fvn hæra, vilket bland annat kan betyda ’grått hår’ och ’alderdom’ (Hegg-
stad et al. 2008:312) och som i fornvästnordiska bl.a. återfinns i frasen fá elli ok hæru ’to live
to a hoary old age’ (se Cleasby & Vigfusson 1874:305). Om det är ett adjektiv hæran som döl-
jer sig bakom runföljden hi!r--, så bör nog detta i så fall ses som en omskrivning för den per-
son som stenen är rest efter, dvs. som ’gråhårig’ eller ’gammal’ i en positiv, vördnadsfull be-
märkelse. Även om adjektivet finns belagt i fornvästnordiska, är det dock inte självklart att
det faktiskt kan ha en sådan positiv konotation, och det faktum att ordet inte är belagt någon
annanstans i runtextmaterialet gör att en tolkning hæran ’den gråhårige/gamle’ nog får betrak-
tas som mindre sannolik.

4.3.1.3 s£u-£a: sȳ[n]a

Även runföljden s£u-£a tillhör de mer svårlästa partierna av Vg 199. Med utgångspunkt i jäm-
förelsen med DR 131 (se ovan, avsnitt 3.3.2) skulle man här gärna vilja se verbet standa. I
och med att läsningen av runföljden (avsnitt 4.2.3) inte tycks ge stöd för en sådan hypotes blir
vi dock tvungna att försöka hitta en tolkning av runföljden på annat håll. En möjlig utgångs-
punkt är i varje fall att tänka sig att vi har att göra med ett verb i infinitiv. Detta styrks av att
den sista runan i runföljden förefaller att vara a, samt av det faktum att verbet kveðask förut-
sätter ett verb i infinitiv för att det ska fungera syntaktiskt (jfr modern svenska, som fungerar
på samma sätt: stenen säger sig stå här länge).

Vid tolkningen av runföljden har jag valt att utgå ifrån att runföljden ska läsas som suna,
även om detta (framför allt vad gäller den förmodade n-runan) är långt ifrån självklart. Det
enda verb som i så fall kan komma i fråga är sȳna, motsvarande fvn. sýna ’syne, vise’ (Hegg-
stad et al. 2008:619). Verbet som sådant är inte belagt i runtextmaterialet i övrigt, men möjlig-

23 Att a-ljudet här möjligen är nasalt beror på det har fått i urnordisk tid har efterföljts av ett /n/, som sedermera
fallit bort, men vars nasalitet spridit sig till ändelsevokalen (se Iversen 1955:86 för översikt över de urnord-
iska ändelserna i denna deklination).
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en återfinns en adjektivisk användning av verbet på sörmländska Sö 35, där runföljden su[n *]
a eventuellt ska tolkas som en participform sȳna, plural maskulinum ackusativ av sȳnn ’syn-
lig’ (se Peterson 2006:79). Denna tolkning av Sö 35, som framläggs av Elias Wessén i tilläg-
get till Södermanlands runinskrifter (SRI 3:369), bör dock inte tas för given, bl.a. med tanke
på att stammen sȳn- och böjningsändelsen -a i så fall skulle separeras med skiljetecken, i en
inskrift som i övrigt har konsekvent användning av skiljetecken som ordskillnadsmarkör.24

Det är alltså långt ifrån säkert att Sö 35 överhuvudtaget erbjuder en parallell till en eventuell
förekomst av verbet sȳna i Vg 199.

Ytterligare ett bekymmer med tolkningen sȳna för Vg 199:s räkning är hur man ska tänka
sig att verbet används och vad det egentligen kan tänkas betyda i sammanhanget. Man får nog
förutsätta att det står tillsammans med ett objekt (i antingen ackusativ: visa något, eller dativ:
visa för någon), eventuellt (såsom jag har föreslagit, se ovan, avsnitt 4.3.1.2) ordet hærsa
’hövding’. Den allmänna betydelsen ’syne, vise’ (Heggstad et al. 2008:619) som ordet tycks
ha i fornvästnordiskan är dock inte tillräcklig för att förklara förekomsten av verbet i Vg 199.
För att tolkningen ska bli semantiskt rimlig får man nog snarare tänka sig en betydelse ’visa
upp’ eller rent av ’synliggöra’.25 Detta kan jämföras med en av de betydelser som Fritzner
(1886–1896 bd. 3 s. 631) ger av verbet sýna i fornvästnordiska, nämligen ’fremstille noget saa
at det sees’. Jag föreslår att det är i denna innebörd som verbet uppträder i Vg 199, och att det
bör antas stå tillsammans med ett ackusativobjekt hærsa, dvs. hærsa sȳna ’synliggöra höv-
dingen’.26

4.3.1.4 liki: længi

Vad gäller runföljden liki väljer jag att här rakt av tolka ordet som en parallell till ordet loki
længi i DR 131, och ser således även för Vg 199:s räkning ordet længi ’länge’. Där DR 131
pratar om att stenen ska standa længi ’stå länge’ får man tänka sig att Vg 199 i stället ämnar
sȳna længi ’synliggöra länge’. Om min tolkning är riktig visar detta på ett intressant samband
mellan två runstenar, vars inskrifter alltså uppvisar formuleringar som är bitvis överlappande,
men som samtidigt skiljer sig åt på vissa väsentliga punkter. Förutom i DR 131 förekommer
orde t længi i en liknande betydelse även i likaledes jylländska DR 40, vilken avslutas med
orden ÞæiR stafaR munu Þōrgunni miǫk længi lifa ’Dessa stavar kommer att leva för Torgun
mycket länge’. I likhet med DR 131 uppvisar alltså denna inskrift ytterligare ett exempel på
hur en önskan uttrycks om att stenen och dess innehåll ska leva kvar en lång tid framöver (se
Romano 2011:21 för fler exempel på inskrifter som innehåller formuleringar med liknande in-
nebörd, samt diskussionen i avsnitt 5.3 nedan).

Det kan vara värt att i förbifarten nämna ytterligare en tolkningsmöjlighet för runföljden

24 Jfr också Hübler (1996:71), som i sin behandling av Sö 35 poängterar att ”[ü]berzeugend ist bisher keine
Deutung”.

25 Jfr återigen Sö 35, där Wessén (SRI 3:369) tolkar runföljden su[n*]a * kiarþi som sȳna gærði ’han gjorde
dem synliga’. Enligt Wesséns tolkning är det i Sö 35 själva ristningarna som avses, och som således ska ha
gjorts synliga genom att stenarna har rests (Sö 35 utgör ett parmonument tillsammans med Sö 34).

26 Formellt sett skulle hærsa lika gärna kunna ses som en dativform, men en sådan tolkning skulle inte ge någon
rimlig innebörd.
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liki, vilken dock nog bör hållas för mindre trolig. Ett tänkbart alternativ vore nämligen att se
ett ord motsvarande fvn. líki ’skapnad […]; lekam; lik’ (Heggstad et al. 2008:393), ett neutralt
substantiv som har samma form i såväl nominativ som ackusativ och dativ. Det skulle alltså
vara möjligt att i detta ord se ett ackusativobjekt till verbet sȳna (se avsnitt 4.3.1.3 ovan), var-
vid runföljden hi!r-- (i avsnitt 4.3.1.2 tolkad som objekt till sȳna) i så fall kanske lämpligen
borde utläsas som hērsi ’här’. Om man tänker sig att ordet līki syftar på den person stenen är
rest efter, kan inskriftens början, fram till och med runföljden liki, utläsas som [Stæinn]
kveðsk hērsi sȳna līki ’Stenen förkunnar att den här ska synliggöra den döde’. En sådan tolk-
ning är nog i och för sig inte formellt sett omöjlig; att ett ord līki förekommit även i östnord-
iska tycks också bekräftas av dess förekomst på den medeltida danska träamuletten DR
EM85;493. Det är dock oklart om ordet kan ha haft en betydelse av ’död’ i den mer vördnads-
fulla bemärkelse som måste förutsättas för Vg 199:s del.

4.3.2 Yttre slingan, runorna 19–37 samt böjd slinga, runorna 38–43

I detta avsnitt redogör jag för hur jag gått till väga vid tolkningen av det jag betraktar som in-
skriftens andra syntaktiska mening, runorna 19–43, vilka utgör dels andra hälften av den yttre
slingan på stenen, dels de runor som återfinns i den bågformade slingan högst upp i stenens
mitt.

4.3.2.1 kuisk: kveðsk

Som inskriftens femte ord dyker återigen runföljden kuisk upp. Ett rimligt antagande är att
tänka sig att denna runföljd återspeglar samma ord som runorna £kuis£k i inskriftens början, och
jag ser därför inga skäl till att inte tolka även detta ord som kveðsk, dvs. verbet kveðask i pre-
sens singular. Det får anses rimligt att tänka sig att subjekt till verbet är detsamma som i in-
skriftens föregående sats, dvs. (med största sannolikhet) stæinn, och att det därmed p.g.a. sin
kontext kan lämnas outtryckt. Även här kan B-sidan på DR 131 i någon mån åberopas som
jämförelsematerial, då dess andra sats har som subjekt ett sāR, vilket syftar tillbaka på subjekt-
et stæinn i första satsen. Jag tänker mig således att kuisk uppvisar ytterligare en förekomst av
kveðsk och att detta är inledningen på inskriftens andra sats.

4.3.2.2 h!ialms: Hialms

Runföljden h!ialms torde vara det enda ordet i inskriften som låter sig tolkas utan större pro-
blem. Rimligen bör det inte kunna utläsas som något annat än Hialms, dvs. genitiv av mans-
namnet HialmR. Namnet finns belagt på ytterligare en västgötsk sten (Vg 59), så det har bevis-
ligen förekommit i regionen vid den här tiden. Förutom ett belägg på en uppländsk sten (U
1173) är dock namnets utbredning i runtextmaterialet begränsad till Västergötland, och det fö-
refaller att inom det nordiska språkområdet främst ha förekommit på Island (se Lind 1905–
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1915 sp. 535 f.). På svenskt område verkar det heller inte ha levt kvar särskilt länge; det finns
i varje fall inte listat i verket Sveriges medeltida personnamn (SMP). Förekomsten av namnet
HialmR i Vg 199 kan följaktligen vara av intresse även ur ett namnhistoriskt perspektiv.

Utöver tolkningen av h!ialms som Hialms bör dock framhållas att det även föreligger ett
fåtal ytterligare tolkningsmöjligheter. Dels är det faktiskt teoretiskt möjligt att vi har att göra
med namnet HialmR i nominativ (i stället för i genitiv), då s-runan i vissa fall även kan använ-
das för fonemet /ʒ/ (vilket annars i regel brukar betecknas med R) (jfr Williams 2013:3). Dess-
utom är det naturligtvis också möjligt att tänka sig att runföljden återger appellativet fvn.
hjalmr ’hjelm, jernhatt […]’ (Heggstad et al. 2008:271). Ett sådant substantiv finns dock inte
belagt i runtextmaterialet i övrigt, och detta tolkningsalternativ får nog hållas för mindre tro-
ligt.

4.3.2.3 £k£u£n£a: Gunna

Där det förefaller relativt problemfritt hur runföljden h!ialms ska tolkas, är det betydligt svår-
are att försöka uttala sig om på vilket sätt namnet Hialms kan tänkas hänga ihop med ordet
£k£u£n£a. I den tillstymmelse till tolkning som ges i SRD (och som förefaller vara baserad på
ordlistan i SRI 5:493, 497; se avsnitt 2.2 ovan) tolkas runföljden h!ialms : £k£u£n£a : £hal"t… som
… Hialms(?), kona(?) Halfd[anaR] …, och att tänka sig £k£u£n£a som ordet kona ’kvinna; hustru’
(Petersson 2006:36) förefaller vid en första anblick inte helt orimligt. Att, som i SRD, utgå
ifrån en formulering kona Halfd[anaR] bygger dock på en tolkning av runföljden £hal"t… som
en form av mansnamnet Halfdanr, vilket inte nödvändigtvis är rätt väg att gå (även om jag
också föreslår en sådan tolkning av runföljden £hal"t…, se avsnitt 4.3.2.4 nedan). Dessutom
skulle en tolkning av £k£u£n£a som kona lämna namnet Hialms syntaktiskt hängande i luften, åt-
minstone om man i övrigt vill följa den tolkning som jag hittills lagt fram.

En annan möjlighet, om man vill se att inskriften innehåller ordet kona, skulle vara att i
stället tänka sig att det i själva verket är Hialms, som ju med största sannolikhet är ett mans-
namn i genitiv, som står som attribut till ordet kona. Man skulle i så fall alltså behöva läsa
passagen som Hialms kona ’Hjälms hustru’. Då substantiv under runsvensk tid vanligtvis står
före sina attribut (jfr Wessén 1965:103), bör en sådan tolkning dock ses med viss skepsis, äv-
en om varianten med genitivattribut före huvudord är långt ifrån ovanlig (som parallell kan
exempelvis DR 97 kunna åberopas, vars runstensresare betecknas som Vīgauts kona ’Vigots
hustru’). Ett annat bekymmer med tolkningen Hialms kona är att nominalfrasen som helhet,
av formen kona att döma, måste antas stå i nominativ och alltså fungera som subjekt. Det en-
da finita verb som är (så gott som) säkert belagt i inskriften är kveðsk (se avsnitt 4.3.1.1 samt
4.3.2.1), för vilket jag dock i båda fallen där det förekommer redan antagit ett (i första satsen
förlorat, i andra satsen underförstått) stæinn som subjekt. Jag har således svårt att finna någon
övertygande anledning till att tolka runföljden £k£u£n£a som ordet kona ’hustru’. I ställer fram-
lägger jag i det följande ett förslag på att se ett personnamn bakom runföljden.

Såsom redan fastslagits i avsnitt 4.3.2.2 är det det rimligt att tänka sig att runföljden 
h!ialms bör tolkas som genitiv av mansnamnet HialmR. Med anledning av detta förefaller det
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inte helt osannolikt att även £k£u£n£a skulle kunna tolkas som ett namn, och att hela runföljden 
h!ialms : £k£u£n£a därmed ska ses som ett slags tvåledad personnamnsbildning. Denna möjlighet
redogör jag för i det följande.

Utifrån formen på ordet £k£u£n£a kan man sluta sig till att det, om det ska tolkas som ett per-
sonnamn, torde vara antingen ett svagt feminint namn i nominativ, eller ett svagt maskulint
namn i genitiv, dativ eller ackusativ. En jämförelse med det övriga runtextmaterialet visar att
det finns två personnamn som i regel stavas £k£u£n£a – dels kvinnonamnet Gunna (se Peterson
2007:90), dels mansnamnet Gunni (a.a. s. 92). Det rimligaste torde vara att tänka sig att det är
ett av dessa två namn som återfinns även i Vg 199, och även om såväl kvinno- som mansnam-
net formellt sett är möjligt, är det nog troligare att det i det här fallet rör sig om mansnamnet
Gunni. Detta med tanke på att jag ser stenen som subjekt till verbet kveðsk, och det därmed är
föga sannolikt att denna sats skulle innehålla ytterligare en nominalfras i nominativ (jfr reso-
nemanget om tolkningsalternativ kona ovan).

En tolkning av h!ialms : £k£u£n£a som Hialms Gunna föranleder dock frågan om vilket av
namnen som ska ses som huvudnamn. En tanke vore att se Hialms som huvudnamn och Gun-
na som binamn. Detta skulle i så fall innebär att även Gunna står i genitiv, kongruensböjt med
Hialms. En sökning i SRD på de inskrifter som enligt Peterson (2007:92) innehåller person-
namnet Gunni visar dock att namnet inte tycks förekomma som binamn, vilket innebär att en
eventuell tolkning av Gunni som binamn till HialmR i Vg 199 nog skulle vara att betrakta som
alltför spekulativ.

Återstår i stället möjligheten att se Gunni som huvudnamnet och Hialms som ett slags
prefigerande binamn i genitiv (jfr Otterbjörk 1983:115). Potentiellt skulle h!ialms här kunna
tänkas återge antingen appellativet ’hjälm’ eller mansnamnet HialmR. En möjlig parallell till
förstnämnda alternativ, dvs. där det prefigerade binamnet utgörs av ett substantiv i genitiv är
namnet FēaR-Unn (skrivet fiaRun) i Öl 37, vars förled FēaR- är genitiv av motsvarande fvn. fé
’boskap; gods; rikedom’ (se Peterson 2007:63).

Såsom redan påpekats (avsnitt 4.3.2.2) förekommer dock inte appellativet hialmR i run-
textmaterialet i övrigt (även om en tolkning av namnet som Hialms-Gunni ung. ’Gunne med
hjälmen’ nog inte är semantiskt otänkbar), medan mansnamnet HialmR förekommer på ytterli-
gare en västgötsk sten (Vg 59). Det förefaller därmed rimligare att tolka h!ialms som ett egen-
namn i genitiv, och således att läsa runföljden h!ialms : £k£u£n£a som Hialms Gunna ’Hjälms
Gunne(s)’. Namnet Hialms bör i så fall betraktas som ett ”[f]öräldranamn i genitiv” (Käll-
ström 2012:68; jfr även Källström 2007:127). Exempel på sådant namnbruk är inte alltför
vanliga, men i åtminstone två danska inskrifter återfinns liknande namnbildningar: Gorms Tō-
ka (DR 295) samt SigvaraR Ingimarr (DR 311).27

Av dessa två exempel kan framför allt det förstnämnda vara värt att studera närmare. I
DR 295, en skånsk runsten, förekommer nämligen patronymikonbildningen Gorms Tōka pa-
rallellt med den mer gängse namnformen Tōka Gorms sun. Formen Gorms Tōka tycks vara
vald för att passa in i inskriftens allitterationsmönster, och det verkar alltså vara så att namn-
varianten med förställt föräldranamn kan växla med efterställt patronymikon av förmodligen

27 Detta namnskick ska även tidigt ha fallit ur bruk (se Hornby 1947:232).
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rent stilistiska skäl (jfr Otterbjörk 1983:118).28 Angående just formen Gorms Tōka säger också
Kousgård Sørensen (1984:99) att ”Gorms ikke er Tokes patronym, altså tilnavn, men er en pa-
tronymisk betegnelse, en genealogisk oplysning om, hvem Toke er søn af”. Det är alltså troli-
gen fråga om ett slags släktskapsbeskrivning snarare än ett regelrätt namn, och förmodligen
har vi att göra med en liknande typ av fenomen även i Vg 199. Att ett namn som Gunni står
tillsammans med en släktskapsbeteckning är heller inte särskilt förvånande, då detta ska ha
varit ett relativt vanligt namn i Västergötland vid denna tid (se Janzén 1947:254), och namn-
bildning med prefigerande binamn, enligt Otterbjörk (1983:115) förmodligen även har haft
”en särskiljande funktion”, utöver den rent stilistiska.29 Man kan alltså tänka sig att den som
reste stenen tyckte att det var viktigt att explicit peka ut vilken Gunne som stenen var rest ef-
ter och att det av den orsaken föll sig lämpligt använda konstruktionen ’Hjälms Gunne’.

4.3.2.4 £hal"t…: Halfd[anaR brōður/faður]

Efter runföljden £hal"t… följer det förmodligen största förlorade partiet av inskriften, och tolk-
ningen av denna runföljd måste, såväl som mitt rekonstruktionsförslag av det skadade partiet,
betraktas med viss skepsis och kan nog också kritiseras på en del punkter. I det följande redo-
gör jag för några olika tolkningsmöjligheter av £hal"t… samt ger förslag till rekonstruktion av
en del av det skadade parti som följer efter denna runföljd.

Om a-runan ska läsas som /a/, vilket är det troligaste sett till hur denna runa tycks använ-
das i inskriften i övrigt, finns det egentligen inte särskilt många tänkbara läsningar av runfölj-
den. I runtextmaterialet i övrigt återger en runföljd som £hal"t- i regel antingen en form av ver-
bet halda eller av namnet Halfdan.

Då ordet kveðsk fordrar ett verb i infinitiv (se avsnitt 4.3.1.3) skulle det inte vara helt
orimligt att tänka sig att runföljden £hal"t… återger infinitiv av verbet halda, dvs. halda. Verbet
förekommer på två sörmländska runstenar, Sö 174 $ och Sö 338, på den sistnämnda i formu-
leringen […] heldu sīna hūskarla ve[l] ’höll sina huskarlar väl’, vilket möjligen skulle kunna
utgöra en (något långsökt) parallell till Vg 199 om man tänker sig en tolkning av kuisk : 
h!ialms : £k£u£n£a : £hal"t… som kveðsk Hialms Gunna hald[a vel(?)] ’förkunnar att den ska hålla
Hjälms Gunne väl’.30 De som enligt Sö 338 ”höll sin huskarlar väl” var dock människor och
inte stenar, så för att en sådan tolkning av Vg 199 ska fungera någorlunda krävs nog att man
ser något annat än stenen som subjekt till verbet kveðsk.

Utifrån Fritzner (1886–1896 bd. 1 s. 696) kan man från fornvästnordiskt håll också in-
hämta konstruktionen halda e-n við e-u, ung. ’beskydda någon från något’. Med tanke på att
de första runorna som syns efter det skadade parti som följer på £hal"t… är …!iþ, skulle man
möjligen här kunna tänka sig en kombination av orden halda och við, vilket sammantaget
skulle kunna ge en tolkning kveðsk Hialms Gunna hald[a v]ið ka- ’förkunnar att den ska be-

28 Eventuellt ska även namnformen Hialms Gunna i Vg 199 förklaras av allitteration (se diskussionen i avsnitt
5.3).

29 Jfr dock Kousgård Sørensen (1984) som menar att det inte finns tillräckliga skäl att tro att ”patronymiske be-
stemmelser” under runtid fyller en identifierande funktion (a.a. s. 171), utan att de förmodligen snarare är att
betrakta som ”emotionellt betinget” (a.a. s. 200).

30 Det bör dock påpekas att tolkningen av det berörda partiet i Sö 338 inte är helt oomstridd (se SRI 3:328).
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skydda Hjälms Gunne från ka-’. En sådan tolkning förefaller inte helt orimlig, men stöter än-
då på problem på några punkter. För det första torde avståndet mellan runföljderna £hal"t… och
…!iþ vara för stort för att rymma enbart runorna a och u (plus skiljetecken). Dessutom kräver
tolkningen ett rimligt förslag på vad runföljden ka- kan tänkas stå för, vad det alltså är Gunne
behöver skyddas mot. Utöver det kan man också ha invändningar mot den mer magiska, be-
svärjelseaktiga karaktär som inskriften onekligen skulle få av en sådan tolkning, vilken vore
otypisk för vikingatida steninskrifter.31

En på många sätt troligare tolkning är nog i stället att se runföljden £hal"t… som en form
av mansnamnet Halfdan. Namnet är rikligt belagt i runtextmaterialet i övrigt, och är ett av de
vanligaste i vikingatida västgötska runinskrifter överlag (se Bergqvist 2011:17, tabell 5). Det i
så fall rimligaste är förmodligen att tänka sig att namnet har stått i genitiv tillsammans med
någon form av släktskapsbeteckning, dvs. att den framlidne Gunne är Halvdans släkting av
något slag. Den normalt sett vanligaste släktskapsbeteckning torde vara sunR, dvs. i det här
falle t HalfdanaR sun-, men då jag redan antagit ett framförställt patronymikon i form av
Hialms blir en sådan tolkning omöjlig. 

I stället bör vi nog söka efter någon annan manlig släktskapsbeteckning, och det förefaller
då rimligast att tänka sig en form av antigen ordet brōðiR ’bror’ eller ordet faðiR ’far’. En så-
dan beteckning, som (i likhet med Hialms, se avsnitt 4.3.2.3 ovan) nog skulle klassas som ett
slags beskrivande apposition snarare än som ett binamn, skulle kunna tänkas fylla antingen ett
särskiljande syfte (för att än mer förtydliga vilken Gunne som stenen är rest efter), eller på nå-
got sätt signalera arvsanspråk. Man kan då eventuellt tänka sig att Halvdan varit den som rest
stenen, och att han velat förtydliga i vilken relation han stått till Gunne. Ur ett arvsrättsligt
perspektiv går det emellertid inte att sluta sig till huruvida det borde röra sig om ordet brōðiR

eller ordet faðiR. Att arv skulle ske från far till son är naturligtvis inget underligt, men enligt
Sawyer (2002:66) ska det i Västergötland under denna tid även ha varit relativt vanligt med
brorsarv, dvs. arv från en bror till en annan. Oavsett vilken släktskapsbeteckning man väljer
kan också påpekas att ordföljden i Halfd[anaR brōður/faður] avviker från den normala (då att-
ribut i de flesta fall står efter huvudordet, jfr avsnitt 4.3.2.3 ovan). Dock är den inte otänkbar;
en parallell formulering finns också på en västgötsk sten, Vg 171, där den som stenen är rest
efter beskrivs som Hærlaugs brōður ’Härlögs bror’. För Vg 199:s del är det också möjligt att
tänka sig att ordföljden Halfd[anaR brōður/faður] har valts för att uppnå allitteration med
Hialms (se diskussionen i avsnitt 5.3).

4.3.2.5 …!iþ: [langa hr]īð
 

Runföljden …!iþ utgör ett intressant tolkningsproblem, i och med att den återger endast de sis-
ta två runorna av ett svåridentifierat ord. En jämförelse med det samlade runtextmaterialet i
övrigt ger vi handen att de ord som i runinskrifter oftast slutar med runorna -iþ är dels prepo-
sitionen með(r), dels diverse kvinnonamn av typen Gyrīðr (vilka kan förekomma antingen

31 Som parallellt fall av magisk användning av verbet halda skulle annars kunna framhållas Kvinnebyamulet-
tens (Öl SAS1989;43) formulering En brā haldi illu frān Bōfa ’Och må blixten hålla allt ont borta från Bo-
ve’.
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med eller utan final r-runa). Att tänka sig ett eller annat sammanhang där det skulle vara möj-
ligt att få in en preposition með(r) i detta avsnitt av Vg 199 låter sig nog göras relativt enkelt,
men utifrån de övriga belägg som finns på denna preposition i runtextmaterialet i övrigt går
det dock inte att hitta några direkt uppenbara paralleller. 

En möjligen lite mer spekulativ tolkning, som jag dock vill slå ett slag för, är att tänka sig
att det försvunna stycket på toppen av stenen bl.a. skulle kunna rymma ett uttryck som beteck-
nar en lång tidsperiod, ett slags synonym till det liki længi som finns i inskriftens första sats
(se avsnitt 4.3.1.4). I fornvästnordiska finns åtminstone två ord med betydelsen ’tidsperiod’
som slutar på just -íð – tíð (Heggstad et al. 2008:632) och hríð (a.a. s. 288). Inget av orden
finns belagt i runtextmaterialet i övrigt, men då båda orden förekommer i såväl fornvästnord-
iska som fornsvenska (för fsv. se Söderwall 1884–1918 bd. 2 s. 265 (ridh), bd. 2 s. 624 ff.
(tiþ)) kan det knappast råda någon tvivel om att de har funnits även i runsvenskan.

Utifrån en tanke om att vi har att göra med någon form av synonym till ordet længi (”sy-
nonymisk variation” anförs av Nielsen 1983:20 som typiskt för metriska inskrifter, och det är
fullt möjligt att Vg 199 delvis är på vers; se avsnitt 5.3 nedan) ligger det nära till hands att
tänka sig ett uttryck av typen langa tíð/hríð. Medan uttrycket langa tíð (märkligt nog) verkar
vara svårbelagt i fornvästnordiska och fornsvenska finns det från såväl fornvästnordiskt som
fornsvenskt håll rikligt med belägg på langa hríð (se Fritzner 1886–1896 bd. 2 s. 56; Söder-
wall 1884–1918 bd. 2 s. 265). Denna samlade evidens gör det således möjligt att för runföljd-
en …!iþ föreslå ett uttryck [langa hr]īð32 ’en lång tid’. Att denna tolkning är i det närmaste
omöjlig att säkerställa är självklart, men för den talar dels synonymiken med ordet længi , dels
kombinationen av ett uttryck för tid och ordet geta, som är den tolkning jag föreslår för run-
följden ka…. (Denna koppling mellan tid och geta redogör jag för i avsnitt 5.3 nedan.)

I tillägg till tolkningsförslaget [langa hr]īð vill jag även lyfta fram möjligheten att se ord-
et hrīð som del av ett uttryck um hrīð ’en tid’. Även denna ordförbindelse återfinns i fornväst-
nordiskt språk (se Fritzner 1886–1896 bd. 2 s. 56), och en runtextparallell skulle även kunna
åberopas i den medeltida Burserydsfuntens (Sm 50) ok hēr skal um stund standa ’och här ska
(jag) stå en tid’. I mångt och mycket får nog tolkningsalternativen langa hrīð och um hrīð be-
traktas som likvärdiga, men av (främst) det betonande av en lång tidsperiod som möter i ut-
trycket langa hrīð anser jag detta vara det troligaste förslaget. På grund av att stenen är skadad
vid den aktuella runföljden kan dock ingetdera förslaget ses som tillnärmelsevis säkert.

4.3.2.6 ka…: ge[ta]

Som tidigare påpekats (se t.ex. avsnitt 4.3.1.3) kräver verbet kveðask ett verb i infinitiv, som
uttrycker vad det är stenen ”förkunnar” att den ska göra. I inskriftens första sats har jag, som

32 Jag har valt att normalisera formen som hrīð. Bruket av former med respektive utan h-runa varierar emeller-
tid under vikingatid, vilket förmodligen även speglar en variation i uttalet (jfr normaliseringarna av orden
(h)rauR och (h)ringia i Peterson 2006:33). Peterson (2012:32) har konstaterat att ”[v]i tycks befinna oss mitt i
det skede där initialt […] /hr-/ håller på att mista sitt /h-/”, och hon visar också (a.a. s. 34, tabell 1) att av de
fyra belägg som finns på ord med etymologiskt initialt /hr-/ i Västergötland uppvisar två stavning med enbart
r och två med hr (el.dyl.). Huruvida ett eventuellt hrīð i Vg 199 skrivits riþ eller hriþ är således omöjligt att
med bestämdhet säga något om.
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synes ovan (avsnitt 4.3.1.3), förmodat att det är fråga om ett verb sȳna ’synliggöra’. För den
andra satsens räkning bör vi nog dock räkna med ett annat verb, och då jag ännu inte lyckats
identifiera något sådant bland de övriga runföljder i den yttre slingan (jämför dock resone-
manget om att eventuellt tolka runföljden £hal"t… som halda ’hålla’ i avsnitt 4.3.2.4) ser jag
det som en rimlig hypotes att ett verb skulle kunna dölja sig bakom runföljden ka….

Utifrån hur jag har tolkat de tidigare orden i inskriften är det stenen själv som är subjekt
medan objektet utgörs av Hialms Gunna Halfd[anaR brōður/faður]. I och med att svaga mas-
kulina substantiv uppvisar samma form i både genitiv, dativ och ackusativ (se exempelvis pa-
radigmet i Wessén 1968:103) går det inte att på förhand sluta sig till vilket kasus Gunna står i.
En sådan upplysning skulle annars vara till hjälp för att förstå vilket verb det skulle kunna rö-
ra sig om, då vissa verb i fornnordiska styr ackusativ medan andra styr dativ eller genitiv. Ob-
jektets form (Gunna) ger således inga ledtrådar och det går därmed inte heller att i utgångslä-
get utesluta några alternativ.

Det är även svårt att utifrån en jämförelse med runtextmaterialet i övrigt hitta någon
lämplig ingång som kan vara till hjälp för att identifiera vilket verb som eventuellt döljer sig
bakom runföljden ka…. Här kan det dock återigen möjligen vara på sin plats att ta till DR 131
(se avsnitt 3.3.2) för att eventuellt kunna hitta någon parallell. Dess inskrift avslutas nämligen
med orden sāR Valtōka varða næfni ’den skall nämna (omtala) Valtokes hög’, och även om
formuleringen inte till fullo överensstämmer med den i Vg 199, skulle man åtminstone kunna
ta fasta på betydelsen hos verbformen næfni, presens konjunktiv tredje person singular av ett
verb næfna ’omtala’. En hypotes skulle kunna vara att vi i Vg 199 har att göra med en formu-
lering med likartad betydelse, och därmed även med ett verb med en betydelse snarlik den hos
næfna.

Ett verb som utifrån ovannämnda tankegång skulle kunna passa in på runföljden ka… är
verbet geta ’nämna, omtala’ (se Peterson 2006:25). (Man får i så fall tvingas supplera förmod-
ligen två runor (-ta), vilka emellertid borde kunna få plats i inskriftens slut (se rekonstruk-
tionsförslaget i bilaga, figur 5).) Verbet geta finns belagt i betydelsen ’omtala’ på två vikinga-
tida runstenar, U 226 och Sm 16. I förstnämnda inskrift, U 226, finns verbet i runföljden þu
mon i krati * kiatit lata, vilken i SRI (6:373–374) tolkas som ett förkortat uttryckssätt för þȳ
man ī grāti lāta [hans] getit [vera] ’därför kommer hon att låta honom vara omtalad i gråt’. I
det andra exemplet, Sm 16, lyder runföljden þy : mun * ko… …-m kitit * uerþa, vilket (med
supplering) har tolkats som þȳ mun gō[ðs manns u]m getit verða ’därför kommer den gode
mannen att omtalas’. Anmärkningsvärt är att i ingen av inskrifterna finns objektet (dvs. den
som ska omtalas) bevarat. I suppleringarna har man utgått ifrån att verbet tar objekt i genitiv,
vilket det gör också i fornvästnordiska (se Heggstad et al. 2008:208). (Som stöd för sin tolk-
ning av U 225 hänvisar Jansson (SRI 6:373) även till Västgötalagens oc är hans e giättit at
goðþo, där ett genitivobjekt hans alltså står tillsammans med verbformen giättit.) Det är där-
för rimligt att utgå ifrån att objektet på Vg 199, Hialms Gunna Half[danaR brōður/faður] ock-
så stått i genitiv (även om detta inte syns, då formen Gunna kan återge alla kasus förutom no-
minativ).

Gemensamt för båda inskrifterna U 226 och Sm 16 är bl.a. att de tycks vara avfattade på
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vers (där getit i U 226 allittererar med grāti, medan det i Sm 16 antas allitterera med
gō[ðs]).33 Att lägga märke till är också framför allt formuleringen i Sm 16, vars avslutning i
sin helhet lyder þȳ mun gō[ðs manns u]m getit verða meðan stæinn lifiR ok stafiR rūna. Här
förekommer alltså verbet geta i samband med ett uttryck som dels anger att den man som ste-
nen är rest efter ska bli ihågkommen en lång tid framöver, dels (i någon mån) liknar stenen
vid ett levande väsen (stæinn lifiR). Detta kan mycket väl jämföras med Vg 199, som också är
en sten som intar en i hög grad aktiv roll i och med verbet kveðask. Att även Vg 199 ska stå
kvar länge visas också av ordet længi i inskriftens första sats, samt (ifall mitt rekonstruktions-
förslag är korrekt) även av uttrycket [langa hr]īð. 

Det finns således en del paralleller på ett flertal punkter mellan Sm 16 och Vg 199, vilket
åtminstone tyder på att en tolkning av ka… som geta inte kan anses vara helt otänkbar. Tolk-
ningen möter å andra sidan ett bekymmer i ortografiskt hänseende. I inskriften i övrigt (åtmin-
stone efter hur jag har tolkat den) tycks stavningen vara rakt igenom regelbunden. Således
återger exempelvis a-runan alltid /a/, i-runan alltid /i/ eller /æ/ etc. Med tanke på att vi i run-
följden ka… verkar ha att göra med en a-runa (även om Jansson ATA 5452/56 också föreslår
en läsning av runan som i, se avsnitt 2.2.2 ovan) ligger det helt klart närmast till hands att tol-
ka runans ljudvärde som /a/. Att a används som tecken för /æ/ eller /e/34 är visserligen inte helt
ovanligt, men i ljuset av hur runan i övrigt kommer till användning i Vg 199 ter sig en tolk-
ning av ka… som geta möjligen lite märklig, men ändå inte helt otänkbar.

Ytterligare ett sätt att ortografiskt ”rädda” en tolkning av ka… som geta vore att tänka sig
att ordet stavats med digraf för att återge /e/-ljudet, dvs. kaita. Detta skulle kunna liknas vid
de fåtalet västgötska inskriften där /æ/ i ordet æftiR skrivs ai (se SRI 5:xlviii). Det finns dock
inget i övrigt i inskriften som tyder på en sådan typ av digrafisk stavning. Trots alla dessa
motargument anser jag ändå tolkningen geta vara den rimligaste (några övriga förslag redogör
jag dock kort för nedan), och jag förmodar att ordet ursprungligen skrivits kata.35

Från den fornvästnordiska vokabulären skulle man möjligen kunna hämta åtminstone ett
ytterligare tolkningsförslag: verbet gǫfga ’ære, heidre’ (Heggstad et al. 2008:233).36 Verbet
finns inte belagt i runtextmaterialet i övrigt, och det får betraktas som ytterst tveksamt att anta
att det skulle vara att återfinna i Vg 199. Semantiskt skulle det dock passa in relativt väl i in-
skriften. Av exemplen i ONP att döma tycks verbet ofta förekomma i förbindelse med ordet

33 Även i Vg 199 är det tänkbart att verbet geta står i allittererande position, i så fall i förhållande till ordet gott 
      (jfr diskussionen i avsnitt 5.3).
34 Att över huvud taget göra en skillnad mellan fonemen /æ/ och /e/ under runsvensk tid ger för övrigt en inte

helt rättvisande bild. Enligt Noreen (1904:105) övergår samnordiskt /e/ till /æ/ under tidigt 900-tal, och det
får därför förmodas att ristaren av Vg 199 uttalats verbet geta som [gæta]. Den normaliserade formen geta är
således i det här fallet främst att betrakta som etymologisk.

35 Att a -runan används för (etymologiskt) /e/ (jfr dock not 34 ovan) är inte särskilt vanligt på västgötska run-
stenar, men i de fall där det faktiskt förekommer är det, enligt SRI (5:xlvi), att betrakta som ett ålderdomligt
drag. (De exempel på denna stavning som ges i VgR är as es ’som’ (Vg 59), uastr:uakm vestrvegum ’väs-
tervägar’ (Vg 61), uar verr ’man’ (Vg 115), þagn þegn ”tegn” (Vg 115), þahn þegn ”tegn” (Vg 157; Vg
158).) Att ordet geta skrivits med a-runa skulle således (om tolkningen är riktig), tillsammans med bl.a. före-
komsten av m-runa med ringformig bistav i runföljden h!ialms (se avsnitt 2.2.1), kunna bidra till en datering
av inskriften som relativt tidig.

36 Verbet är avlett från adjektivet gǫfugr ’präktig’ (de Vries 1977:198), vilket i sin tur är bildat av verbet gefa
(Wessén 1958:51).
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guð ’gud’ (dvs. ung. ’prisa gud’) eller användas om människor med mycket hög status. Att
tänka sig att stenen Vg 199 ämnar att för en lång tid framöver hylla den avlidne Gunne är en
inte helt orimlig tanke, men mot bakgrund av runtextmaterialet i övrigt förefaller verbet gǫfga
mindre sannolikt än geta i detta sammanhang.

4.3.3 Lodrät slinga i mitten, runorna 44–52

Den lodräta slingan mitt på stenen kan förmodligen tänkas utgöra en egen sats. Då båda run-
följderna £u!rþ och bar är så pass särpräglade (och dessutom relativt säkert lästa) att egentligen
inte särskilt många olika tolkningar kan komma i fråga. På sätt och vis skulle det kanske vara
mer logiskt att behandla hela runslingan tillsammans i ett och samma avsnitt, men för över-
skådlighetens skull ger jag nedan ändå en kort redogörelse för varje ord för sig.

4.3.3.1 £k£u"t: gott

Förutom i Vg 199 förekommer en runföljd kut i fyra vikingatida inskrifter: i två östgötska
(Ög 143, Ög 186) som beteckning för personnamnet Gautr (ackusativ i Ög 43, nominativ i Ög
186), samt i två gotländska som neutrumformen gott av adjektivet gōðr ’god’. Båda varianter-
na är formellt möjligt också i Vg 199. Ett personnamn Gautr skulle i så fall förmodligen stå
som subjekt i satsen (dvs. Gautr orð bar), medan ett adjektiv gott skulle fungera som attribut
till £u!rþ (vilket jag tolkar som orð ’ord; rykte’, se avsnitt 4.3.3.2 nedan). 

En formulering som Gautr orð bar skulle möjligen kunna ses som en typ av signaturfor-
mel, eventuellt med innebörden att det var Göt som ”bar”, dvs. formulerade orden i inskriften.
I så fall skulle vi här, ifall inskriften är avfattad på vers (jfr diskussionen i avsnitt 5.3) kunna
ha att göra med en namngiven poet. Uttrycket bera orð saman listas i Egilsson & Jónsson
(1931:43, uppslagsord bera) med betydelsen ’föje (digteriske) ord saman’; att tolka £k£u"t : 
£u!rþ : bar som Gautr orð bar med betydelsen ’Göt diktade ihop inskriften’ är således inte
orimligt, om än svårt att finna stöd för utifrån jämförelser med runtextmaterialet i övrigt. Jag
finner det således troligare att tolka runföljden som gott, dvs. ett adjektiv böjt i kongruens
med det neutrala ordet orð.

4.3.3.2 £u!rþ: orð

Runföljden £u!rþ saknar motstycke i runtextmaterialet i övrigt. Den tolkning som torde ligga
närmast till hands är att se runföljden som ordet orð ’ord’. Detta ord finns visserligen inte sä-
kert belagt i någon annan vikingatida runinskrift, men det bör inte råda någon tvekan om att
ordet funnits i språket under runsvensk tid. En eventuellt tänkbar tolkning skulle också kunna
vara att i runföljden se en motsvarighet till fvn. urð ’stenurd’ (Fritzner 1886–1896 bd. 3 s.
800), ett ord som tycks betyda något i stil med ’ansamling av stenar’. Heggstad et al. (2008:
686) ger som exempel uttrycket brjóta urð ’bryte stein’, och den parallell man skulle kunna
tänka sig i Vg 199 vore kanske något i stil med urð bar, dvs. preteritum av ett hypotetiskt be-

33



ra urð ’bära sten’.
Emellertid är det nog rimligare att tänka sig att runföljden £u!rþ återger ordet orð. Vad ord-

et kan tänkas betyda i sammanhanget är emellertid inte helt självklart. Som nämnts ovan (av-
snitt 4.3.3.1) skulle orð kunna betyda ’ord’ i en relativt bokstavlig bemärkelse (möjligen i den
mer inskränkta betydelsen ”poetiska ord”), och då eventuellt syfta på orden i inskriften. En så-
dan tolkning skulle stämma väl överens med tolkningsalternativet att se runföljden £k£u"t som
ett personnamn Gautr, vilket i så fall är subjekt till bera orð ’sätta samman poetiska ord’. Man
får anta att orð vid en sådan tolkning står i plural. 

Om man i stället (såsom jag föreslår) tolkar £k£u"t som gott ’gott’ får vi ett adjektiv böjt i
singular, vilket innebär att ordet orð inte gärna kan vara plural. Detta medför i sin tur att en
tolkning av orð som ’(poetiska) ord’ blir ohållbar. Om £k£u"t : £u!rþ är att tolka som gott orð
tvingas vi därför att söka efter en annan betydelse av orð. En av de betydelser av orð som list-
as i NO (Heggstad et al. 2008:471) är ’gjetord, rykte’. Även Fritzner (1886–1896 bd. 2 s. 897)
listar betydelsen ’rygte’, och ger dessutom ett flertal exempel av typen …fékk gótt orð ’…fick
ett gott rykte’. Exemplet visar tydligt att uttrycket gott orð ’gott rykte’ funnits i fornvästnord-
iskt språk, vilket skulle kunna tyda på att det har kunnat användas även i runsvenskan. I de ex-
empel som ges av Fritzner (ibid.) förekommer emellertid förbindelsen gott orð tillsammans
med verbet fá ’få’, vilket inte är fallet i Vg 199. Då inskriftens sista runföljd, bar, med största
sannolikhet bör tolkas som bar, preteritum av bera, får man förmoda att ett gott orð inte bara
varit något man kunde få utan även något man kunde ”bära” (mer om hur detta ’bära’ ska för-
stås i avsnitt 4.3.3.3 nedan).

4.3.3.3 bar: bar

Även runföljden bar är något av ett unikum sett till det samlade runtextmaterialet. En dylik
runföljd återfinns i endast en ytterligare vikingatida runinskrift, N 58, där den återger bar, pre-
teritum tredje person singular av bera ’bära’. Att det rör sig om en form av ordet bera även för
Vg 199:s del är nog en inte alltför vågad gissning. Verbet bera är dock synnerligen polysemt
och det är således inte på förhand givet vad det har för innebörd i denna runinskrift, samt på
vilket sätt det hänger ihop med gott orð. Som nämnts i avsnitt 4.3.3.1 kan uttrycket bera orð
saman användas i bemärkelsen ’föje (digteriske) ord saman’ (Egilsson & Jónsson 1931:43).
Då jag dock redan avfärdat denna tolkning på grund av att gott orð fordrar att orð står i singu-
lar är dock detta alternativ uteslutet. 

I stället utgår jag (som nämnts i avsnitt 4.3.3.1) ifrån att denna inskriftens tredje sats ska
tolkas som gott orð bar ’”bar” ett gott rykte’, och frågan är då ifall det går att belägga någon
betydelse av verbet bera som kan tänkas passa in i en sådan konstruktion. Det närmaste jag
har hittat är den betydelse som Fritzner (1886–1896 bd. 1 s. 127) ger som nr 10: ’have noget
som sig tilhørende’. Som ett av exemplen på denna betydelsevariant ges meningen þau orð vil
ek eigi bera ’det skal ikke siges om mig’. Ordet orð står här förvisso i plural, och þau orð
tycks här beteckna något negativt. Dock anser jag ändå att detta styrker tanken om att orð i
betydelsen ’rykte’ är något som man i fornvästnordiskan kunde ’bära’, och det är således inte
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omöjligt att tänka sig att detta uttryck funnits även i runsvenskan. 
Hela runföljden £k£u"t : £u!rþ : bar : bör därmed enligt min analys tolkas som gott orð bar,

vilket ska förstås som ’bar på ett gott rykte’. Som synes finns (i likhet med föregående sats)
inget subjekt i satsen, och rimligast är nog att tänka sig att Gunni ska ses som underförstått
subjekt37 och att denna avslutande mening fyller syftet att understryka vilken ryktbar man
Gunne var under sin levnad.

4.4 Sammanfattande diskussion

Utifrån ovanstående resonemang har jag alltså kommit fram till den tolkning som presenterats
i avsnitt 4.1, och som för tydlighetens skull återges nedan:

…£kuis£k : hi!r-- : s£u-£a : liki : kuisk : h!ialms : £k£u£n£a : £hal"t… …!iþ : ka…
£k£u"t : £u!rþ : bar :

[Stæinn] kveðsk hær[sa] sȳ[n]a længi. Kveðsk Hialms Gunna Halfd[anaR 
brōður/faður langa hr]īð geta. Gott orð bar.

’Stenen förkunnar att den länge ska synliggöra hövdingen. [Den] förkunnar att den en 
lång tid ska omtala Hjälms Gunne, Halvdans bror/far. [Han] hade ett gott rykte.

Tolkningen är, vilket jag genomgående försökt påpeka, aningen spekulativ på en del punkter,
men vissa aspekter bör ändå kunna betraktas som förhållandevis säkra. Detta gäller bl.a. tolk-
ningen av runföljderna £kuis£k och kuisk som ordet kveðsk, vilken uppfyller de flesta krav för
att kunna bedömas som trolig (se metodavsnittet 3.2 ovan). Runföljderna är relativt säkert läs-
ta (den andra är helt säker, den första uppvisar små skador men kan nog ändå betraktas som
säkerställd), ortografin förefaller helt regelbunden (med i-runan som tecken för /æ/ och ute-
lämnande av /ð/ i trekonsonantförbindelse), ett parallellt belägg finns i runföljden kuask i DR
131, och det finns ytterst få andra ord som över huvud taget skulle kunna skrivas på detta sätt.

Detsamma gäller tolkningen av h!ialms som Hialms, genitiv av mansnamnet HialmR.
Runföljden är säkert läst, och ordet har en så pass särpräglad stavning att det egentligen inte
finns något annat ord som kan komma i fråga. Även här är ortografin oantastlig och namnet
finns också belagt på ytterligare en västgötsk runsten (Vg 59). Exakt vilken funktion namnet
har i inskriften, varför det står i genitiv etc., kan dock inte betraktas som självklart. Att tolka
kombinationen h!ialms : £k£u£n£a som genitiv av ett namn Hialms Gunni, där Hialms är en form
av förställd släktskapsbeteckning torde vara förhållandevis okontroversiellt, men tolkningens
riktighet kan samtidigt inte bevisas, då så pass mycket av det efterföljande partiet saknas.

Att tolka runföljden liki som ordet længi är också förhållandevis oproblematiskt; läsning-
en är säker, ortografin fungerar och runföljden ser dessutom ut att stå i samma förhållande till
£kuis£k som den till betydelsen identiska runföljden loki står i förhållande till kuask i DR 131.
I hur hög grad parallelliteten till DR 131 egentligen ska få påverka tolkningen av Vg 199 är

37 Jfr för övrigt Håkansson (2008:76 ff.) samt Wessén (1965:187–198) om subjektslöshet i fornsvenska.
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dock inte helt lätt att avgöra, i och med att de båda inskrifterna i övrigt är långt ifrån identiska.
Runföljderna hi!r-- och s£u-£a tycks exempelvis inte direkt motsvara DR 131:s hirsi hērsi och
stonta standa, men samtidigt skulle en tolkning lik den i DR 131 av de båda runföljderna i
Vg 199 få en betydligt rimligare innebörd än den tolkning hær[sa] sȳ[n]a som jag har lagt
fram i föreliggande uppsats.

Vad gäller tolkningen av £hal"t… som Halfd[anaR brōður/faður] torde denna, i likhet med
tolkningen av h!ialms : £k£u£n£a som Hialms Gunna, kunna ses som okontroversiell men omöjlig
att bevisa. Mer kontroversiell är dock tolkningen av …!iþ som [langa hr]īð, då ordet hrīð inte
finns belagt i runtextmaterialet i övrigt. Angående verbet geta förefaller denna tolkning av
runföljden ka… relativt oproblematiskt sett ur ett jämförande perspektiv (ordet finns belagt på
två andra svenska runstenar), men är svårare att motivera ortografiskt (då a-runan i inskriften
i övrigt enbart används som beteckning för /a/). Ordet tycks dock fungera väl i sammanhang-
et, och tolkningen får således betraktas som högst rimlig. Att tolka den lodräta slingan som
Gott orð bar medför inga större konstigheter ortografiskt och språkligt sett, men det är ändå
anmärkningsvärt att det inte finns några liknande belägg någon annanstans i runtextmaterialet
i övrigt. Översättningen ’Han hade ett gott rykte’ får därmed betraktas som betydligt mer osä-
ker än den runsvenska tolkningen som sådan. Exakt vilken innebörd ordet orð kan ha haft i
sammanhanget är svårt att avgöra, men det är åtminstone teoretiskt möjligt att det kan ha haft
betydelsen ’rykte’ eller motsvarande.

I min tolkning har jag som synes delat upp inskriften i tre syntaktiska meningar, där de
två första följer efter varandra i det som kan antas ha varit stenens huvudslinga, medan den si-
sta korta meningen står för sig i det lodräta bandet i mitten (se diskussion i avsnitt 5.2 nedan).
Ett aningen besynnerligt faktum med stenen är att den, såsom jag har tolkat den, faktiskt inte
innehåller ett enda utsatt subjekt. Jag utgår dock ifrån att ett subjekt, förmodligen ordet
stæinn, kan suppleras före den första förekomsten av ordet kveðsk. Övriga två satser får dock
betraktas som subjektslösa, vilket dock inte bör ses som ett syntaktisk bekymmer för runsven-
skans del (jfr avsnitt 4.3.2.1 ovan). Jag antar således att den andra satsen, som ju innehåller en
instans av samma verb som den första (kveðsk), också kan förmodas ha samma subjekt
(stæinn), vilket av sammanhanget är underförstått och därmed inte behöver sättas ut. I den si-
sta satsen, Gott orð bar, tänker jag mig att ett anaforiskt pronomen, syftande tillbaka på den
senast introducerade referenten (Gunni), har utelämnats av stilistiska skäl.

Den tolkning som jag har lagt fram är, så vitt jag kan se, åtminstone inte omöjlig sett till
ordförråd, syntax och innehåll. Ytterligare en viktig faktor som i detta fall måste vägas in vid
tolkningen är huruvida det rekonstruerade partiet över huvud taget skulle kunna få plats på
den del av stenen som saknas. I figur 5 (se bilaga) har jag gjort en enkel skiss över hur jag tän-
ker mig att stenen kan ha varit utformad från början. Efter hur jag tänker mig att stenen har
sett ut (jfr avsnitt 5.1 nedan) bör rekonstruktionsförslaget kunna få plats, även om det möjlig-
en skulle bli en aning trångt för runorna i det avslagna partiet. Detta gäller dock även runorna
i den avslutande lodräta slingan, där ristaren verkar ha varit tvungen att göra runorna smalare
än i inskriften i övrigt för att de ska kunna få plats (vilket de dock i slutändan ändå inte gör;
den avslutande r-runan tvingas stå utanför textbandet). Att de runor jag har föreslagit för det
saknade partiet borde ha fått plats på stenen är dock knappast ett argument för att tolkningen
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är riktig, utan kan endast ses som en förutsättning för att tolkningen över huvud taget ska be-
traktas som möjlig.

5 Diskussion
I detta kapitel diskuteras inskriftens innehåll och utformning utifrån ett antal olika aspekter.
Avsnitt 5.1 diskuterar stenens utformning och hur Vg 199 visuellt kan jämföras med andra
runstenar i Västergötland. I avsnitt 5.2 diskuteras hur form och innehåll kan tänkas samspela
på stenen. I avsnitt 5.3 diskuterar jag frågan om vad som kan ha varit inskriftens syfte och hur
den eventuellt skulle kunna placeras in genre-mässigt. Avsnitt 5.4 redogör för några aspekter
av runsvenskt språk som kan belysas av inskriften Vg 199 och i avsnitt 5.5 diskuterar jag hur
kopplingen mellan Vg 199 och DR 131 eventuellt kan förstås.

5.1 Stenens utformning

Min tolkning av inskriften förutsätter bl.a. att den lilla bågformade slingan högst upp i stenens
mitt ursprungligen varit en del av den längre ytterslinga som löper längs stenens kant (se figur
5). Andra varianter är naturligtvis också tänkbara, som exempelvis att den yttre slingan skulle
kunna ha varit helt självständig och så att säga ramat in resten av inskriften; jämföras kan t.ex.
Vg 40 (se bild i bilaga, figur 10), som har en liknande uppställning, dessutom med ett litet ex-
tra skriftband på stenens mitt, eller Vg 62 (se bild i bilaga, figur 11), som har en ytterslinga
som förvisso inte löper längs med den nedre kanten, men som upptill är frikopplad från den
bågformade slinga som (dock utan ristning) återfinns högst högst upp på stenen.

Det finns emellertid ännu tydligare paralleller till Vg 199, om man utgår ifrån att den
skulle ha varit huggen så som jag föreställer mig. Wideen (1955:151) ställer sig frågan ”[v]em
har huggit de västsvenska runstenarna?”, och delar med anledning av denna fråga in de väst-
götska runstenarna i ett antal grupper, efter framför allt ornamentala kriterier (a.a. s. 151–
170). Några av dessa grupper attribueras till kända namngivna ristare, medan ”de övriga grup-
perna äro anonyma” (a.a. s. 153).38 Den intressantaste gruppen utifrån Vg 199:s perspektiv är
den s.k. ”Smula-gruppen” (a.a. s. 153 ff.), namngiven efter Smula-stenen Vg 184.39 I gruppen
ingår även Vg 179, vilken jag ser som Vg 199:s närmaste parallell, sett till ornamentiken (se
bild i bilaga, figur 9). Gemensamt för Vg 184 och Vg 179 är, enligt Wideen (a.a. s. 154 f.), att
de båda stenarna: 

[…] uppvisa samma ganska ovanliga tecken på yrkesmässig förenkling i ristningsförfarandet,
som består däri att så ofta som möjligt gemensamma linjer utnyttjas: kors och slingor söka kon-

38 Då endast fem av de västgötska runinskrifterna är signerade (se SRI 5:xxx; vissa av ristarsignaturerna är dock
så pass fragmentariska att de nog inte kan betraktas som säkra) får Wideens attribueringsförsök ses som an-
ingen djärva, något han också kritiseras för av Svärdström (SRI 5:xxx).

39 Bild på Wideens ”Smula-grupp” återfinns i bilaga, figur 8.

37



takt med varandra, slingan lägges i tät spiral, varigenom mycken huggning av begränsningslin-
jer undvikes. 

Detta utmärkande drag att låta ristningslinjer tangera varandra syns även spår av i Vg 199, där
den bågformade slingan vidrör ytterslingan längst upp till höger. Jag föreställer mig således
att den bågformade slingan utgjort rundjurets svans, medan dess huvud ursprungligen stått att
finna i övre högra hörnet, vid inskriftens början. Att inskriften börjat längst upp till höger är
möjligen i sig lite överraskande (jfr Svärdström (SRI 5:xxix), som i inledningen till Västergöt-
lands runinskrifter säger att ”på runstenarna börja [inskrifterna] oftast nedtill till vänster”),40

och inskriften som helhet ger (såsom jag har försökt rekonstruera den) ett aningen märkligt in-
tryck av att vara en upp-och-ner-vänd variant av Vg 179.41 Huruvida Vg 199 och Vg 179 skul-
le kunna vara huggna av samma ristare låter jag vara osagt. Emot ett sådant försök till ristar-
attribuering talar bl.a. det faktum att Vg 179 innehåller en del stungna runor (y och e), vilket
inte är fallet för Vg 199:s del, att såväl Vg 179 som Vg 184 till skillnad från Vg 199 har ett
stort kors inhugget innanför ytterslingans ramar, samt att alla de inskrifter som Wideen inklu-
derat i Smula-gruppen återfinns i ett relativt koncentrerat område i närheten av Ulricehamn
och Falköping (se karta i Wideen 1955:157), vilket är relativt långt söderut från Norra Lundby
(där Vg 199 står).42

5.2 Form visavi innehåll

Enligt min tolkning av Vg 199 kan inskriften delas in i tre syntaktiska enheter, fördelade på
två visuella skriftenheter (jfr Bianchi 2010:91–100). Den yttre slingan rymmer inskriftens för-
sta två satser, vilka innehåller varsin instans av samma finita verb (kveðsk) och som dessutom
tycks dela ett gemensamt subjekt (stæinn). Den lodräta slingan mitt på stenen, som jag antar
bör läsas sist, utgör ett tematiskt avsteg från ytterslingan, i och med att subjektet (som dock är
underförstått) syftar tillbaka på objektet i den förgående satsen. Det tycks följaktligen som om
inskriften uppvisar en viss koppling mellan det språkliga innehållet och slinguppläggningen.43

40 Se även Bianchi (2008:29) som visar att runinskrifter i såväl Uppland som i Kronobergs län i regel börjar ne-
re till vänster, och som dessutom tillbakavisar den ”allmän[na] uppfattning bland många runologer […] att
runinskrifternas början återfinns i rundjurets huvud”. Anledningen till att många runinskrifter trots allt börjar
i rundjurets huvud torde vara att huvudet ofta står att finna nere till vänster på stenen, och Bianchi (ibid.) me-
nar att inskriftens början i regel återfinns ”i runslingans nedre vänstra del”, oavsett om rundjurets huvud be-
finner sig till vänster eller höger på stenen. I Vg 199 tycks dock inskriften ha börjat längst upp till höger, där
troligen även rundjurets huvud befunnit sig.

41 Man skulle kunna tänka sig att Vg 199 faktiskt vänts upp-och-ner då den resten upp 1956. Dock indikerar
formen på stenen, som är bredare nedtill än upptill, att stenen ursprungligen varit uppställd på samma sätt
som den är nu.

42 Wideen (1955:154) omnämner ristaren av Smula-gruppens ristningar som ”Smula-mästaren”, vilket möjligen
är en slutsats som är en smula hårt dragen. Det är långt ifrån säkert att dessa ristningar verkligen huggits av
samma mästare, men som bl.a. påpekats av Brate (1925:7) (se även Williams 2000:116) kan ett sådant försök
till ristarattribuering tjäna ett syfte även om det skulle visa sig att inskrifterna faktiskt inte är verk av samma
mästare ”då de egendomligheter, varpå sammanställningen grundats, i alla fall måste hänvisa till ett nära
sammanhang i tid och uppvisandet av ett sådant måste betraktas som undersökningens huvudvinst”. Detta
kan nog också antas vara förtjänsten med Wideens arbete – det visar på en relativt enhetlig ristarkultur, som
förmodligen även ristaren av Vg 199 i någon mån varit en del av.

43 Det kan även noteras att gränsen mellan de två första satserna går mitt på stenen, längst ner, direkt under den
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Vad beträffar den lodräta slingan, vars inskrift av mig tolkats som Gott orð bar ’[Han] ha-
de ett gott rykte’ kan jämföras den iakttagelse som Jesch (1998:469) gjort att ”[t]he last word
or phrase of the inscription, often an appositive referring to the status of the deceased, can be
isolated or emphasised by being placed in the last part of the rune-band that turns back on it-
self for a short distance”. Hon hänvisar här bl.a. till Vg 123, i vilken det avslutande epitetet
miǫk gōðan dræng ’en mycket god ung man’ (översättning enligt SRI 5:234) står i ett eget
lodrätt skriftband, inte helt olikt i Vg 199. Det är således tänkbart att syftet med att placera
den sista satsen i Vg 199 för sig själv varit att man på så sätt kunde framhäva de riktigt goda
egenskaperna hos den ihågkomne.

Ett brott mot den i övrigt till synes välplanerade och väldisponerade inskriften är att den
avslutande r-runan placerats utanför textbandet. Detta i kombination med att flera av runorna i
det lodräta textbandet (bl.a. r-runan i £u!rþ) ser aningen hoptryckta ut skulle kunna tyda på att
ristaren brustit i sin planering av den avslutande slingan, vilket exempelvis är den analys som
Svärdström (SRI 5:xlix) gör (angående detta fenomen i västgötska runinskrifter i allmänhet)
då hon säger att ”[e]nstaka runor i slutet av en inskrift, vilka ha placerats utanför slingan, äro
givetvis icke att hänföra till korrektur; de ha sin orsak i utrymmesbrist på grund av felberäk-
ning vid inskriftens uppläggning”. Mot detta resonemang vänder sig emellertid Meijer (1992),
som påpekar att (s. 43) ”we do not know whether it was regarded as important that the whole
text should be put in the text-band”, samt att (apropå det vi idag skulle klassa som en dåligt
planerad inskrift) ”[t]he attitude of Viking Age Scandinavians […] may have been different
from ours” (a.a. s. 60). Vi bör alltså inte nödvändigtvis utgå ifrån att den avslutande r-runans
placering i Vg 199 av sin samtid betraktades som en plump i protokollet hos ristaren.44

Ytterligare en iakttagelse kan göras med anledning av den cirkelomslutna punkt som upp-
träder till vänster om det lodräta skriftbandet, på samma höjd som den avslutande r-runan.
Vad detta lilla stycke ornamentik kan ha haft för syfte är naturligtvis svårt att avgöra, men
möjligen skulle man här återigen kunna hänvisa till Jesch (1998:469), som skriver att ”[d]ots
not related to particular runes can be used for embellishment [utsmyckning] in a variety of
ways”. Ett sätt att förstå punkten i Vg 199 är möjligen att den haft ett estetiskt värde i och
med att den bildar ett slags symmetri med r-runan.

5.3 Genre/syfte

Inskriften i Vg 199 kan, utifrån hur jag har tolkat den, sägas göra i huvudsak två utsagor: dels
en om stenen – att den ska synliggöra och omtala Hjälms Gunne, dels en om nämnde Gunne –
att han hade ett gott rykte. Något som dock lyser med sin frånvaro är den annars så vanliga
minnes- eller resarformeln (jfr avsnitt 3.1 ovan). Palm (1992:133–174) delar in innehållet i
runinskrifter i ett antal olika obligatoriska respektive fakultativa formler, där minnes- och re-
sarformler betraktas som obligatoriska, med en särställning för resarformeln i vikingatida

lodräta slingans början.
44 Jfr även Jesch (1998:470) som menar att ”it is often a moot point whether the carver wished to draw attention

to the end of his inscription, or had simply designed it badly and run out of rune-band”.
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steninskrifter.45 De fakultativa formlerna delas in i underkategorierna ristarsignaturer, förböner
och statusmarkörer (a.a. s. 136). Sistnämnda kategori innefattar bl.a. sådana uttryck som har-
ða góðan dræng (ibid.), och det är förmodligen till denna kategori som Vg 199 bör räknas,
med den signifikanta avvikelsen att hela inskriften i Vg 199 tycks utgöra ett slags statusmar-
kör.46 Palm (a.a. s. 252) säger om de vikingatida steninskrifterna att dessa ”innehåller undan-
tagslöst en resarformel” samt att ”[t]ill denna fogas ofta den fakultativa formeln statusmar-
kör”. Om Vg 199 innehåller enbart statusmarkör och helt saknar resarformel innebär detta att
den på ett markant sätt särskiljer sig från i princip hela den vikingatida runstenskorpusen.

Att Vg 199 helt skulle sakna resarformel förefaller mycket egendomligt. Ett sätt att för-
klara detta skulle kunna vara att tänka sig att resarformeln på något sätt är inbakad i inskriften
och att den så att säga ska extraheras ur det övriga innehållet. Om så är fallet skulle nog min
tolkning behöva omarbetas för att det ska vara möjligt att hitta upplysningar om runstensresa-
ren. Att denna information skulle vara ”dold” i inskriften vore också så pass icke-typiskt att
det egentligen är lika sannolikt att resarformel helt enkelt saknas. En annan möjlighet är att
tänka sig att stenen ingått i ett flerstensmonument och således ursprungligen haft en parsten
där den mest grundläggande informationen om vem som rest stenen etc. har framgått. Bianchi
(2010:92) nämner att ett flertal stenar som enbart innehåller en fakultativ formel utgör del av
parristningar, och att man kan anta att även inskrifter som innehåller ”[e]nsamstående böner”
men som saknar känd parsten förmodligen ursprungligen varit del av parmonument.47 Att utan
några egentliga bevis bara anta att ytterligare en sten existerat vid sidan av Vg 199 är natur-
ligtvis att göra det enkelt för sig, men jag menar ändå att detta är den troligaste förklaringen
till att inskriften enbart tycks bestå av en statusmarkör.

Som argument för parstensteorin skulle återigen parallellen DR 131 kunna lyftas in. Den-
na sten har inskrift på två sidor (se avsnitt 3.3.2 ovan), varav B-sidan till viss del motsvarar
inskriften i Vg 199, medan A-sidan innehåller en mer typisk resarformel (Assurr satti stæinn
þansi æft Valtōka, drōttin sinn), som introducerar både resaren och den ihågkomne i diskurs-
en. Den efterföljande B-sidan utgörs så av en fakultativ formel som av bl.a. Jacobsen (1935:
192 f.) hänförs till en kategori av inskrifter med ”strofiske slutninger” (a.a. s. 192), till vilken
hon även räknar runstenarna DR 40, DR 212, DR 229 samt DR 37. Gemensamt för flera av
dessa är att de antas vara avfattade på vers samt att formuleringen i inskrifterna uttryckligen
slår fast att stenen eller runorna ska ”leva” eller ”stå” länge. Även Moltke (1976:152) tar fasta
på denna typ av inskrifter och konstaterar att ”[o]fte slutter indskrifterna med en strofe, der
kvæder, at stenen skal stå længe”. Det är alltså vanligt att inskrifter som gör denna typ av ut-
sagor om att stenen ska leva kvar en lång tid framöver också är skrivna på vers. Då även in-
skriften i Vg 199 meddelar att stenen har för avsikt att förkunna sitt budskap en längre tid tor-
de det vara av intresse att kortfattat utreda frågan huruvida även denna sten är versifierad.

45 Minnesformler är, såsom Palm definierar dem, mycket ovanliga, och återfinns i hans material i enbart fyra in-
skrifter: DR 359 (Istaby), samt de vikingatida Ög 136 (Rök), Vg 119 (Sparlösa) och DR 193 (Flemløse 2) (se
Palm 1992:138, 143).

46 Palm (2006:238) gör en mer finmaskig uppdelning av de fakultativa formlerna, och enligt denna indelning
skulle Vg 199 kunna delas upp i två olika formler: dels en inledande ”inskriftsnotis”, dels en avslutade ”bio-
grafisk notis”.

47 Bianchi nämner specifikt de uppländska stenarna U 558 och U 804.
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Vad som egentligen ska anses som tillräckligt kriterium för att en inskrift ska betraktas
som versifierad och hur många vikingatida runstenar som faktiskt är skrivna på vers är i
mångt och mycket en definitionsfråga. Hübler (1996), som undersökt runstenar inom nuvar-
ande Sveriges gränser, finner enbart 30 inskrifter som säkert kan antas vara på vers (a.a. s.
180), medan Brate (Brate & Bugge 1887–1891) inkluderar betydligt fler inskrifter i sin gedig-
na genomgång av runverser.

Nielsen (1983:17–22) ger en smärre introduktion till runvers, och kortfattat kan sägas att
det bärande elementet i denna är allitterationen, vilken är ett gemensamt drag för all fornger-
mansk diktning.48 Allitteration bygger på principen att uddljud rimmar med varandra (till
skillnad från det idag vanligare slutrimmet), och principerna för detta är att alla vokaler kan
allitterera med varandra, medan en konsonant enbart kan allitterera med en annan konsonant
av samma typ (/k/ allittererar enbart med /k/ etc.). Dessutom allittererar förbindelser med /s/
plus /p/, /t/ eller /k/ enbart med sig själva, dvs. ett ord som börjar på /st-/ kan enbart allitterera
med ett annat ord som också börjar på /st-/ etc. Runversen kan också delas in i s.k. kortrader,
med två betonade stavelser, ”höjningar”, för varje rad (se Nielsen 1983:17). I regel allittererar
en (vilken som helst) av de betonade stavelserna i udda kortrad med den första betonade stav-
elsen i nästföljande jämna kortrad. 

Utöver dessa formella krav nämner även Hübler (1996:30–37) några ytterligare kriterier
som kan vara till hjälp för att avgöra om en viss runinskrift kan tänkas vara skriven på vers.
Framför allt pekar han på att språkbruk som i någon mån avviker från det normala kan vara ett
tecken på vers, dels ifråga om ordval, dels ifråga om syntax och ordföljd. Hübler menar (a.a.
s. 34) att man alltid måste ställa sig frågan: ”Hätte der Autor den gleichen Inhalt auch mit an-
deren Worten ausdrücken können?”49 I vissa fall kan man nämligen tänka sig att allitteration
uppstått mellan två ord av ren slump. För att en inskrift ska kunna betraktas som versifierad
bör man alltså kunna påvisa att författaren använt sig av vissa mer ovanliga ord eller medvetet
ändrat ordföljden för att på så sätt tillfredsställa metrikens regler. Angående själva innehållet i
verserna nämner Nielsen (a.a. s. 20) också det vanliga fenomenet ”parallelisme eller synony-
misk variation”, vilket innebär att samma företeelse benämns på flera olika sätt i en och sam-
ma dikt. Som exempel på detta kan faktiskt nämnas DR 131, vilken enligt Nielsen (a.a. s. 182)
uppvisar synonymik mellan orden stæinn och sāR samt mellan verben kveðsk och næfni.

Om vi testar att ställa upp inskriften i Vg 199 som en metrisk inskift (enligt versmåttet
fornyrðislag, jfr t.ex. Nielsen 1983:182) får vi följande resultat:

[’Stæinn] kveðsk ’hær[sa]
’sȳ[n]a ’længi. 
Kveðsk ’Hialms ’Gunna 
’Halfd[anaR ’brōður/’faður
’langa hr]īð ’geta. 
’Gott orð ’bar.

48 Se Kurath (1972) för en föredömligt kort introduktion till allitterationsprinciper i germansk vers.
49 ”Hade författaren kunnat uttrycka samma innehåll också med andra ord?”
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Inskriften passar väl in i mönstret med två höjningar per kortrad, och fullgod allitteration rå-
der dessutom mellan orden Hialms och Halfd[anaR] samt mellan geta och gott. Problematiskt
är dock förhållandet mellan [stæinn] och sȳ[n]a. Dessa ord borde inte kunna allitterera med
varandra och denna omständighet skulle kunna tyda på att inskriften trots allt inte (eller enbart
delvis) är på vers. Om man vill bibehålla hypotesen om att inskriften är versifierad skulle man
i stället kunna se detta som ett argument för att den svårlästa runföljden s£u-£a egentligen ska
tolkas som verbet standa, vilket dels skulle medföra allitteration med ordet stæinn, dels inne-
bära att Vg 199 står i tydligare parallell till andra metriska inskrifter (som exempelvis DR
131), då allitteration mellan just orden stæinn och standa är förhållandevis vanliga i runverser.

Den bristfälliga allitterationen skulle även kunna användas som argument mot min supp-
lering av ordet [stæinn]. Om inskriften är på vers och runföljden s£u-£a faktiskt är rätt läst,
skulle man rimligen behöva förmoda att ett annat ord än stæinn står som subjekt. Vilket detta
ord skulle kunna vara har jag inget bra svar på. Det finns mig veterligen inget ord motsvaran-
de stæinn som skulle kunna allitterera med sȳna, och det enda jag kan föreslå är att det i stället
skulle kunna röra sig om det demonstrativa pronomenet sāR (som ju även förekommer i DR
131), som i så fall står som subjekt i inskriftens inledande sats ([SāR] kveðsk hær[sa] sȳ[n]a
længi). Detta förefaller dock inte heller särskilt sannolikt. 

En annan förklaring till den haltande allitterationen mellan [stæinn] och sȳ[n]a skulle
kunna vara att den som formulerat inskriften helt enkelt valt att frångå de poetiska reglerna.
Ett möjligt exempelvis på detta står att finna på den jylländska Egtved-stenen (DR 37), vilken
tycks uppvisa allitteration mellan orden stain stæinn och skarni skærni/skirni (se Jacobsen
1935:193; Nielsen 1983:114). Det är dock oklart hur runföljden skarni ska tolkas, och den
har därför misstänkts vara en felristning (se Nielsen 1983:115).

Hur det än står till med allitterationen i inskriftens första sats, går det i vilket fall inte att
invända mot att se övriga två satser som versifierade. Detta innebär att Vg 199 på ytterligare
ett markant sätt särskiljer sig från övriga västgötska runinskrifter från denna tid. Den enda vi-
kingatida steninskrift från Västergötland som på ett någorlunda likartat sätt uppvisar en form
av strofisk avslutning är Vg 59, även om innehållet i denna runvers inte kan sägas utgöra nå-
gon direkt parallell till Vg 199.50 I stället pekar versen i Vg 199 snarare åt danskt håll, där in-
skrifter som de ovan nämnda DR 131 (se avsnitt 3.3.2) och DR 40 (se avsnitt 4.3.1.4) bär på
liknande poetiska formuleringar.

Att tolka åtminstone den avslutande delen av inskriften i Vg 199 som vers skulle ge en
rimlig förklaring åt många av de underligheter i bl.a. ordföljd som föreligger i inskriften. Som
nämnts vid tolkningen av respektive runföljd avviker nämligen ordföljden på en del punkter
från den normala. Detta gäller bl.a. namnet Hialms Gunna, vilket i vanliga fall snarare skulle
ha uttryckts som Gunna Hialms sunaR. Även den efterföljande appositionen Halfd[anaR brō-
ður/faður], dvs. med huvudordet sist i frasen, frångår det mer gängse brōður/faður HalfdanaR.
Båda dessa konstruktioner skulle kunna förklaras med att upphovsmannen på så sätt uppnått
allitteration mellan uddljuden i Hialms och Halfd[anaR].51 Även den sista satsen i inskriften,

50 Avslutningen i Vg 59 lyder: Svā hæfiR Āsa es æigi mun sum kvǣn æft ver sīðan gærva. HialmR ok Hialli hiog-
gu rūnaR.

51 Också på den skånska stenen DR 295, där namnvarianten Gorms Tōka uppträder, tycks detta ske i allittera-
tionssyfte. Tidigare i denna inskrift, i en del som inte är skriven på vers, omnämns samma person som Tōka
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Gott orð bar, med sin säregna OV-ledföljd skulle kunna förklaras av att ordet gott måste stå
först i satsen för att kunna allitterera med ordet geta.52

Som svar på Hüblers (1996:34) fråga om huruvida författaren hade kunnat uttrycka sig
annorlunda måste man nog svara ja, åtminstone vad gäller de fall av icke-typisk ordföljd som
diskuterats i stycket ovan. Även innehållsmässigt passar inskriften in i den grupp av inskrifter
som är på vers. Hübler (a.a. s. 127–134) nämner bl.a. att rundikterna ofta omtalar goda egen-
skaper hos den ihågkomne, och att de också ofta uttrycker specifika önskningar (a.a. s. 139–
147), ”[…] Formeln, die sich auf Wünsche hinsichtlich des Steins beziehen”53 (s. 139). Båda
dessa kriterier stämmer in på Vg 199, där den avslutande satsen Gott orð bar berör den ihåg-
komne Gunnes goda karaktärsdrag, medan de två första satserna uttrycker en önskan om att
stenen ska synliggöra och omtala denna Gunne.

Syftet med stenen tycks vara att på ett stilfullt sätt minnesfästa Hjälms Gunne, och in-
skriften skulle möjligen kunna genrebestämmas dels som minnesinskrift, dels som (till viss
del) versifierad statusmarkör. En ännu större fråga i sammanhanget är dock varför en hyll-
ningsdikt som denna över huvud taget skulle ristas in i sten. Jesch (1998:466) konstaterar an-
gående rundiktning att ”[u]sually, this versified tag at the end of the inscription comments in
some way on the achievements of the commemorated person during his or her lifetime”, vil-
ket tycks stämma väl in även på Vg 199. I samma artikel påpekar hon dock (a.a. s. 467) det li-
te märkliga i att hyllningsdikter, som förmodligen ursprungligen utgjort en enbart muntlig
genre avsedd att hedra framlidna personer, kommer att fästas i sten:

Because of the impermanence of the oral tradition, we cannot prove that the dead were comme-
morated in verse even when this was not recorded in runes, but it seems likely that there was a
tradition of oral commemoration in verse, for the strictures of poetry are the best way of ensu-
ring the survival of an utterance in the absence of literacy. The minority of inscriptions which
include such verse are thus looking both ways, back to the old oral ways, and forward to the
new literate ways of remembering the dead. […] The use of verse to commemorate the dead is
actually redundant, for the stone monument ensures both permanence and embellishment of the
statement of commemoration.

Jesch är här alltså inne på att steninskrifterna kan ha haft delvis samma syfte som tidigare
fyllts av åminnelsedikter som enbart bevarats genom muntlig tradering. Att formulera något i
versform gjorde det lättare att minnas innehållet (tack vare att versen följer vissa regler såsom
allitteration etc.), och detsamma gäller naturligtvis också om man ristar in budskapet i sten.
Det intressanta med just Vg 199 är det faktum att stenen, den som så att säga framför budska-
pet, i och med verben kveðask och geta faktiskt också ”talar” till läsaren. Brink (2005), som
betraktar runinskrifter som ”the product of an oral culture” (a.a. s. 67)54 och som behandlar

Gorms sun, vilket eventuellt tyder på att bruket av framförställda föräldranamn av typen Gorms och Hialms
framför allt bör ses som ett poetiskt drag.

52 Diskussion om huruvida inskriften är på vers eller inte riskerar att leda till något av ett cirkelresonemang. De
många instanserna av ovanlig ordföljd visar att det rör sig om dikt, och det faktum att det rör sig om dikt mo-
tiverar i sin tur de många instanserna av ovanlig ordföljd. Det är naturligtvis också möjligt att den underliga
ordställningen snarare ska ses som ett argument mot att min tolkning riktig snarare än som ett argument för
att inskriften är på vers.

53 ”Formler som hänför sig till önskningar beträffande stenen.”
54 Brink (2005:67) säger vidare apropå runstenar som produkt av en muntlig kultur att ”the oral message is

written down” och att ”these runic inscriptions bear all the characteristics found in oral cultures”. Mot detta
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ämnet om just hur runinskrifterna befinner sig i en övergångsperiod från ett huvudsakligen
muntligt samhälle till ett i huvudsak skriftligt, nämner att (a.a. s. 69) ”[i]n an oral culture the
spoken words often have ’power’”. Möjligen vittnar också Vg 199 om just detta övergångs-
skede, där det skrivna ordet börjat användas för att hugfästa viktiga budskap, men där dessa
budskap ändå fortfarande ges större tyngd om orden beskrivs som talade snarare än nedskriv-
na.55

5.4 Språkliga aspekter

Då en relativt stor del av tolkningen inte kan betraktas som fullständigt säker är det heller inte
möjligt att dra alltför långt gångna slutsatser om vad Vg 199 kan bidra till i form av ny kun-
skap om runsvenska. Av det som går att belägga i inskriften är det nog förekomsten av ordet
kveðsk, dvs. en mediopassiv på -sk, som är av störst intresse. Som nämnts ovan (avsnitt
4.3.1.1) har de svenska runinskrifterna i de allra flesta fall ändelsen -s i mediopassiv, medan
-sk tycks vara vanligare i Danmark. I och med att de två förekomster som tidigare konstaterats
av sk-suffixet på svensk botten är på dels ett lösföremål (Forsaringen Hs 7), dels en förkom-
men runsten (Sm 46 ✝), uppvisar Vg 199 det enda svenska belägget på sk-suffixet i en beva-
rad steninskrift. Noreen (1913:18) betraktar mediopassiv på -sk som ett västnordiskt drag, me-
dan ändelsen på -s ses som östnordisk. Med tanke på sk-ändelsens utbredning på östnordiskt
område skulle man även kunna tänka sig att den är ett allmänt västligt drag.

Det är vanskligt att säkert avgöra hur förekomsten av formen kveðsk i Vg 199 ska förstås.
Mest närliggande torde vara att tänka sig att den mediopassiva formen på -sk helt enkelt funn-
its i det runsvenska talspråket, där den alternerat med den så småningom allenarådande s-vari-
anten. Med tanke på likheten i formulering med DR 131 är det emellertid också tänkbart att
den som formulerat inskriften i Vg 199 varit direkt inspirerad av formuleringen i DR 131, och
att formen kveðsk således snarast är att betrakta som ett danskt språkdrag. Ytterligare en möj-
lighet är att formuleringar av typen X kveðsk… utgjort ett slags fast formel under vikingatiden,
och att upphovsmännen till DR 131 och Vg 199 använt sig av denna formel oberoende av var-
andra. Det är fullt tänkbart att en sådan formel levt kvar i språket under en längre tid, och i så
fall skulle det vara möjligt att se formen kveðsk som en arkaism som överlevt tack vara att den
ingått i en fast fras, även sedan s-formerna tagit över i talspråket.

Utöver formen kveðsk kan även nämnas formuleringen Gott orð bar, som också ger in-
tryck av att ha kunnat vara ett slags fast fras. Dylika fasta fraser finns det gott om i andra run-
inskrifter. Palm (2006:41) nämner bl.a. uttrycken manna mæstr oniðingR ’den störste oniding
bland män’ och mildastr mataR ’den mest givmilde med mat’, vilka båda förekommer i flera
olika runinskrifter och som Palm menar var ”ett spritt muntligt omdöme som sagts många
gånger som beröm och uppskattning av den döde”. Palm utgår alltså ifrån att dessa formuler-
ingar har sin utgångspunkt i en muntlig kultur, och detsamma skulle man möjligen kunna tän-

kan jämföras Williams (1990:15) som menar att ”[a]tt runinskrifterna inte är att jämställa med en talakt är
uppenbart”, och vidare att ”det inte heller är frågan om en registrerad talakt”.

55 Intressant nog påpekar dock Jesch (1998:470) att ”[t]he use of verbs meaning ’say’ or ’speak’ [i runinskrifter]
is rare”. 
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ka sig om såväl uttrycket X kveðsk… som Gott orð bar. Att det senare uttrycket inte förekom-
mer någon annanstans i det övriga runtextmaterialet innebär dock att man inte automatiskt kan
dra slutsatsen att detta varit ett allmänt känt uttryck. Ur språklig synpunkt är det för övrigt
också intressant att orð tydligen är något man kunde ’bära’ (även om jag här vill gardera mig
angående ordets exakta betydelse).

5.5 Kopplingen mellan Vg 199 och DR 131

Som konstaterats redan i metodkapitlet (avsnitt 3.3.2) finns en tydlig koppling mellan Vg 199
och den jylländska DR 131. Som nämnts i avsnitt 5.4 ovan skulle likheten mellan de båda ste-
narna kunna tyda på att en fras av typen X kveðsk… varit spridd inom det östnordiska språk-
området under under sent 900-tal och tidigt 1000-tal, och inte nödvändigtvis varit knuten en-
bart till runstenar. En annan möjlighet är att författaren/ristaren bakom en av de båda inskrift-
erna direkt inspirerats av den andra, och att det helt enkelt handlar om en direkt koppling mel-
lan stenarna, snarare än att de båda på var sitt håll kommit att använda sig av en sedan tidigare
känd fras.

Det som är aningen mystiskt i sammanhanget är att de båda inskrifterna har snarlika for-
muleringar utan att vara helt identiska. Där DR 131 har stæinn kveðsk hērsi standa længi, ver-
kar Vg 199 ha [stæinn] kveðsk hær[sa] sȳ[n]a længi. Inskrifterna är således helt överensstäm-
mande vad gäller orden kveðsk och længi (och förmodligen även vad gäller ordet stæinn), me-
dan resterande ord – hērsi visavi hær[sa] och standa visavi sȳ[n]a – är närliggande i skrift
(och förmodligen även i uttal) men ändå inte helt lika. Detta skulle möjligen kunna vara ett ar-
gument mot att formuleringarna härrör från ett allmänt känt uttryck, eftersom man då hade
kunnat förvänta sig att formuleringarna varit identiska, eller åtminstone uttryckt samma inne-
håll. Det förefaller nästan troligare att tänka sig att exempelvis författaren till Vg 199 låtit sig
inspireras direkt av DR 131, men formulerat om lite efter eget tycke. Med tanke på runinskrif-
ternas annars så formelbundna språk är det samtidigt inte helt självklart hur stort formule-
ringsutrymme man kan tillåta sig att tillskriva enskilda ristare. 

Hur kopplingen mellan Vg 199 och DR 131 bäst bör förstås förblir alltså något av ett
mysterium. I vilket fall tyder ändå parallelliteten mellan inskrifterna på någon form av kultur-
ella förbindelser mellan Västergötland och Jylland. Att Jylland och Västergötland stått nära
varandra kulturellt under vikingatiden har belysts av ett flertal forskare inom olika forsknings-
områden, och bl.a. Löfving (1986:174) och Hyenstrand 1989:16) har föreslagit att Västergöt-
land (eller åtminstone en del västgötar) tidvis har lytt under dansk kung. Som belägg för
kopplingen mellan Västergötland och Jylland har exempelvis lagts fram likheten mellan run-
inskrifterna Vg 112 och DR 127, och här kan onekligen Vg 199 hjälpa till att ytterligare bely-
sa dessa kulturella förbindelser. Man bör dock akta sig för att dra alltför stora samhällshistor-
iska slutsatser utifrån enbart det faktum att ett antal runstenar uppvisar snarlika formuleringar.
Lerche Nielsen (2000:144) ger exempel på olika förklaringar som givits till det faktum att en
del danska runstenar uppvisar vad som ansetts vara svenska drag, och han visar på det han
kallar ”an unscientific indistinctness […] which can easily lead to a misleading conception of
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the runological evidence in Denmark from the Viking Age”. Hur Vg 199 egentligen kan bidra
till vår kunskap om historiska förhållanden under vikingatiden låter jag därmed förbli en öp-
pen fråga, men det torde inte råda någon tvekan om att stenen skulle kunna ha relevans för
framtida historisk forskning.

6 Sammanfattning
I denna uppsats har jag kommit fram till att den troligaste läsningen av Vg 199 är: …£kuis£k : 
hi!r-- : s£u-£a : liki : kuisk : h!ialms : £k£u£n£a : £hal"t… …!iþ : ka… £k£u"t : £u!rþ : bar :. Läsningen
skiljer sig, vad gäller de flesta runorna, inte markant från Sven B. F. Janssons första analys av
inskriften, men en viktig skillnad är ändå att den runföljd som Jansson translittererat som 
h---n, och som han tror sig kunna läsa som h[ira]n, enligt min bedömning även skulle kunna
läsas som antingen hir[on], hir[si] eller hir[so]. I min tolkning har jag utgått ifrån det senare
alternativet, men detta är långt ifrån säkert.

Inskriften tolkas och översätt på följande sätt: [Stæinn] kveðsk hær[sa] sȳ[n]a længi.
Kveðsk Hialms Gunna Halfd[anaR brōður/faður langa hr]īð geta. Gott orð bar. ’Stenen för-
kunnar att den länge ska synliggöra hövdingen. [Den] förkunnar att den en lång tid ska omtala
Hjälms Gunne, Halvdans bror/far. [Han] hade ett gott rykte.’ På grund av att stenen är skadad
och att många runföljder (som synes av läsningen ovan) inte är komplett bevarade, vilar tolk-
ningen bitvis på osäker grund. Relativt säker är dock tolkningen av runföljderna £kuis£k respek-
tive kuisk som verbformen kveðsk, tolkningen av runföljden liki som adverbet længi, före-
komsten av ett mansnamn HialmR i genitiv, samt den avslutande satsen Gott orð bar. Om den
avslutande meningen verkligen ska förstås på det sätt som jag föreslagit är dock mer osäkert. 

Tolkningen av resterande runföljder kan inte med säkerhet fastställas, men det går att hitta
paralleller till de flesta av mina föreslagna ord och konstruktioner i andra runinskrifter, och
tolkningen får därmed ändå betraktas som högst rimlig. Anmärkningsvärt är att inskriften inte
tycks innehålla någon minnes- eller resarformel. I stället påminner den, både till innehåll och
uppbyggnad, om en typ av versifierade avslutningsformler som återfinns i ett mindre antal an-
dra runinskrifter (varav ytterst få i Västergötland). Inskriften ger intryck av att endast utgöra
en s.k. statusmarkör, och man skulle därmed kunna tänka sig att Vg 199 ingått i ett parstens-
monument, och att ytterligare en sten funnits, som innehållit resarformeln. 

Vissa underliga ordställningar, såsom namnformen Hialms Kunna och uttrycket Gott orð
bar, med OV-ledföljd, tyder också på att inskriften kan vara på vers. Med undantag för den
första satsen ([Stæinn] kveðsk hær[sa] sȳ[n]a længi) tycks även metriska regler avseende al-
litteration etc. tillämpas, och det får därmed ses som troligt att åtminstone de sista två tredje-
delarna av inskriften är på vers. Detta tillsammans med förekomsten av verbformen kveðsk in-
nebär att inskriften har många likheter med den jylländska stenen DR 131, vilket också tycks
bekräfta att det troligen förelåg starka kopplingar mellan Västergötland och (i synnerhet nor-
ra) Jylland under 900- och 1000-talet.
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Bilaga: Bilder och figurer

Figur 1. Den vikingatida runradens tecken och deras vanligaste ljudvärden (Williams 2013:3).

Figur 2. Karta över Västergötlands runinskrifter (SRI 5).
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Figur 3. Vg 199, imålad av Sven B. F. Jansson (ATA 5452/56, bilaga).

Figur 4. Vg 199 i april 2014.
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Figur 5. Rekonstruktionsförslag av Vg 199 (utifrån bilden i ATA 5452/56, se figur 3).
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Figur 6. DR 131, A-sidan (DR Atlas:122).

    

Figur 7. DR 131, B-sidan (DR Atlas:123).
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Figur 8. ”Smula-gruppen” (Wideen 1955:154).

Figur 9. Vg 179 (SRI 5 pl. 150).
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Figur 10. Vg 40 (SRI 5 pl. 33).

Figur 11. Vg 62 (SRI 5 pl. 48).
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