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Runstenarnas sociala dimension
Henrik Williams

Abstract
A case is made for defining runology as runic philology, the ultimate goal of 
which is to arrive at a “basic” interpretation of rune-texts. Scandinavian rune-
stones from the Viking Age are not, however, only sources for old languages 
and writing practices. They may tell us much about contemporary cultures and 
the social role played therein by runic monuments, information which may in 
turn be used to understand better the texts themselves. A discussion is offered 
of the different angles from which the social aspects might be studied: stone 
types, monument location, carving technique and ornamentation, monument 
status levels, runic usage, phonology, morphology, as well as lexemes, including 
names.

Keywords: Runestones, social status, runic monuments, Viking Age culture

Runologi, runfilologi och runska studier

Detta är en uppsats som kommer att ställa många frågor men svara på 
nästan inga. Den är inte heller inventerande i någon egentlig mening utan 
mest exemplifierande. Dessutom är den mycket kortfattad i förhållande 
till de stora frågor som här bara antyds och den detaljerade diskussion 
som jag skulle behöva föra. Slutligen vill jag inte hävda att de faktorer 
som berörs nedan med nödvändighet belägger vissa sociala mönster bara 
att de är lämpliga objekt för att undersöka om det kan förhålla sig så. 
Många komplikationer har stillatigande förbigåtts, vilket med rätta har 
påpekats av de vetenskapliga bedömarna av uppsatsen.

Min utgångspunkt är en belysning av ett delsyfte med forskningen 
rörande vikingatida runstenar i Norden. Runologins mål är att med främst 
lingvistiska metoder tolka runinskrifter. Men lingvistiken är här ett medel, 
inte ett primärt mål. Oavsett hur rigoröst vi tillämpar språkvetenskapliga 
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teorier och metoder, och det bör vi göra (Barnes 1994, Braunmüller 1998), 
och oavsett vilka landvinningar som sker inom utforskningen av run in-
skrifternas språkliga dimensioner, vilka förvisso är av största vikt, är det 
tolkningen som enligt min mening är runologins yttersta mål. Utan en 
tolkning finns inget underlag för de flesta typer av lingvistiska under-
sökningar. Lingvistik utgående från runtexter å ena sidan och runologi å 
den andra förutsätter på så vis varandra.

Att tolka texter är en uppgift inom området filologi och enligt denna 
använd ning av ordet kan runologi därmed förstås som runfilologi. Det bör 
påpekas att den run filo logiska tolkningen inte är vare sig fullständig eller 
slut giltig i det avseendet att den skulle förklara och sätta i perspektiv all 
infor mation texten inne håller och implicerar. Det rör sig snarast om en 
iden ti fi kation av de lexikala enheterna och deras syn taktiska sam band, 
vilket bildar underlag för en översättning av textens basala mening. Men 
min uppsats skall inte primärt handla om runologi i detta avseende utan 
om de resultat som kan vinnas i en utvidgad tolkning i andra samman-
hang, såsom historiska, litte ratur vetenskapliga, arkeo logiska och reli-
gions veten skapliga. Dessa discipliners inrikt ning på studiet av run in-
skrifters inne håll och de inskrifts bärande före målen som arte fakter samt 
deras kontext definierar jag som del av runska studier (engelska runic 
studies, tyska runische Studien). På detta sätt blir runologi en (del)dis ciplin 
inom ett större, över gripande område. 

Adjektivet runsk är mycket sällsynt i svenska och har främst använts 
i äldre tid. Ordet är möjligen vanligare i danska och norska men dess 
motsvarigheter är fullkomligt accepterade i engelska och tyska. Jag anser 
att det är dags att återuppliva det i fastlandsnordiska språk. Att resultaten 
från runska studier sedan i högsta grad påverkar även runfilologin är något 
som också skulle behöva behandlas ingående. Tolkningen av inskrifterna 
kan dels påverka nya tolkningsförsök, dels bilda basen för vidare studier 
som i sin tur influerar hur vi tolkar inskrifter.

Monumentalitet
Jag förmodar att ett runmonument som utmärks av en större investering 
i något avseende och av en högre ambition att vara manifesterande också 
är förknippat med högre status. Högstatusgrupper i samhället kunde i och 
för sig åstadkomma mindre ambitiösa monument men knappast tvärtom. 
För en person som tillhörde en lågstatusgrupp var troligen resandet av en 
runsten, hur dålig den än var, en prestation i sig.

Runstenarnas sociala dimension handlar om hur sociala faktorer som 



Runstenarnas sociala dimension • 63

Futhark 4 (2013)

bland annat gruppers och individers status, samhälleliga funktioner och 
relationer mellan personer avspeglas i de vikingatida runtexterna och de 
monu ment på vilka de återfinns. Detta är enligt min mening en viktig 
om än något eftersatt forsknings fråga inom runska studier och den är av 
största vikt för bedöm ningen av hur monumenten passar in i dåtidens 
sam hälle, något som har fått en viss uppmärk sam het i tidigare forskning 
främst från arkeologiskt och i viss mån historiskt håll (se bland annat M. 
G. Larsson 1990, 129, dens. 1997, 179–81; Zachrisson 1998, 159; Hikuin 
32; Øeby Nielsen 2007, 109‒17). En övergripande diskussion saknas dock 
ännu. En sådan skall heller inte erbjudas i detta sammanhang, jag vill 
dock beröra ett antal av de synvinklar, ur vilka man skulle kunna studera 
frågan. Jag begränsar mig också i princip till själva runmonu menten 
och deras ristningar och nämner i detta sammanhang i stort sett bara 
kontextuella faktorer som exempelvis samband med andra forn lämningar 
och bebyggelse gränser.

Stenmaterial
I sin mönstergilla genomgång av Jarlabanke-släktens runmonument 
skriver Helmer Gustavson och Klas-Göran Selinge (1988, 49): ”Vid ett 
studium av det svenska runverket får man understundom intrycket, att 
många slutsatser och värderingar bygger på ganska intuitiva eller subjek-
tiva ställ nings taganden.” På sistone har dock geologisk och petro grafisk 
infor mation blivit mycket bättre, inte minst genom undersökningar av 
Karl Eric Hag ström (2002, 2008) och i synnerhet genom Stefan Hagen feldt 
och Rune Palms viktiga bok om runmonument av sandsten (1996).

Valet av runstensmaterial var rimligen viktigt. Ett intuitivt intryck är 
att för högstatusmonument verkar ristaren välja en sten av god kvalitet. 
Men typ av sten (gnejs/granit, sandsten, kalksten o.s.v.) kan också vara 
av betydelse, och kanske är stenmaterialets utseende relevant, eller är det 
en tillfällighet att den oornamenterade Sm 35 Replösa (fig. 1) utmärks av 
sällsynt attraktiva skiftningar i stenytan? 

Storlek och eventuellt form har rimligen betydelse, men det är om-
debatterat om det är monumentets storlek eller själva ristnings ytans 
storlek som är viktigast. Gustavson och Selinge (1988, 54) talar om 
”proportions element” i form av bredden och höjden på ristningsytan, vilket 
de föredrar att ta hänsyn till hellre än till måtten för hela den tillgängliga 
stenytan. De skriver: ”Vi tror att den förstnämnda [= ristningsytan] är 
ett bättre mått på intentionerna med ristningen, medan själva blockets 
storlek också kan vara beroende av andra faktorer vid stenfångsten såsom 
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brytningsteknik ... etc.” Att både stenstorlek och ristningsyta kan vara 
av betydelse påpekar de emellertid. Det förra bör då undersökas under 
material, det senare under ristning.

Också antalet ristade ytor bör vara signifikant och det är knappast en 
tillfällighet att runstenarnas runsten, Ög 136 Rök, är ristad på hela fem 
sidor. Generellt skulle man kunna gissa att monument bestående av mer 
än en ristningsyta har en förhöjd status.

Även om man i första hand har använt vad som står till buds på 
platsen för runstens resandet antyder transport av en sten att resaren 
hade större resurser och att vissa råämnen var mer attraktiva än andra. 
En del uppenbara högstatus monument meddelar uttryckligen att de har 
transporterats, t.ex. NIyR 61 Alstad och Hs 14 Malsta, men också andra av 
mer blygsam utformning, t.ex. DR 201† Allerup, U 414† Norrsunda kyrka 
och eventuellt Vg  33 Stommen (Harris 2006, 11 not 7). I fallet U  414† 
anger den förlorade inskriften själv att den helt uppenbart i Uppland 
ristade runstenen hade forslats från Gotland, och bevarade avbildningar 
visar att den hade typisk gotländsk svampform. Man räknar också med 
att den har varit av kalk- eller sandsten (Sven B. F. Jansson i SRI, 7: 

Fig. 1. Sm 35 Replösa. Foto: Bengt A. Lundberg (1985), © Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
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192). Två kalkstensrunstenar från Uppland, U  300† Skånela kyrka och 
U 1028 Lena kyrka, kan naturligtvis också ha gotländskt ursprung. För 
vissa högstatus monument har stenfångsten diskuterats, t.ex. för NIyR 61 
Alstad (Victor Moritz Goldschmidt i NIyR, 1: 157‒59) som har forslats från 
en ö över 100 kilometer från monumentets placering (s. 159), de så kallade 
Jarlabanke-stenarna (Gustavson och Selinge 1988, 52‒54) och Öl 1 Karlevi 
(Williams 1996, 436 not 3). För att välja ett norskt runmonument, NIyR 68 
Dynna, utmärker det sig inte endast för sin ”eiendommelige, skønne 
form” (Magnus Olsen i NIyR, 1: 193) och sin unika och fängslande bild-
utsmyckning. Den nästan tre meter höga och smala stenen har liksom 
Alstadstenen och NIyR  66 Gran kirke  4 inte hämtats lokalt (jfr Gold-
schmidt i NIyR, 1: 157–59).

Lokalitet
Placeringen av ett monument kan antyda social status. Det kan röra sig om 
läge vid bro eller vadställe, bygräns, gravfält, hamn, kyrka, tingsplats, väg 
och ör (vägbank). Alla dessa lägen nämns uttryckligen i inskrifter, utom 
gravfält (däremot en gång kyrkogård), trots att placering där uppenbarligen 
är mycket vanlig (Klos 2009, 341, jfr dock Källström 2010, 261, och M. G. 
Larsson 2010, 250 f.). Kan det bero på att en gravfältsplacering är neutral 
och således inget att omnämna, om nu antagandet verkligen stämmer?

För att bara ta ett exempel verkar runstenar som nämner braut ’väg’ alla 
utmärkas av vad som skulle kunna förmodas vara högstatusmarkörer. Av 
någon anledning är monumenten begränsade till Södermanland och Upp-
land och fördelar sig mellan att nämna att de står vid vägen och att resarna 
har låtit bygga densamma (tabell 1). Fyra av dessa runstenar ingår i par-
monu ment (Sö 34 + Sö 35 Tjuvstigen, Sö 311 + Sö 312 vid gamla Turinge-
vägen), tre är signerade (Sö 34, Sö 312, U 707 Kungs-Husby kyrka) och 
minst fyra innehåller vers (Sö 34, U 323 Sälna, U 707, U 838 Ryda kungs-
gård; Hübler 1996, 160, 163).1 Sö 311 och U 149† Hagby är så skadade att 
vi inte kan avgöra deras ursprungliga längd. Alla de övriga inskrifterna är 
över medellängd eller till och med mycket långa; särskilt U 323 med sina 

1 Under symposiet i Oslo frågade prof. em. Edith Marold, Kiel, efter mitt föredrag om vers 
är en statusmarkör. Jag missförstod hennes fråga och gav ett oklart svar. Självklart bör man 
anse att poetiska inslag bidrar till en högre status. Alla tillägg till eller utbroderingar av 
den basala minnesformeln på en runsten innebär en extra investering i tid och tankemöda 
och antyder större omsorg om inskriftens innehåll och textens påverkan på läsarna. Högre 
status får definieras som en fråga om ambition snarast än effekt, det är avsikten inte 
resultatet som är avgörande.



66 • Henrik Williams

Futhark 4 (2013)

192 runor (trots skada) utmärker sig. Vikingatida texter på sten omfattar 
i snitt cirka 10 ord och 43 runor, inräknat alla runmonument samt knappt 
14 ord och drygt 62 runor om man bara räknar inskrifter utan lakuner.

Fornminneskontexten är naturligtvis också viktig. Hit räknas nära-
liggande fornlämningar och stormannagårdar samt det förhållande huru-
vida runstenen själv uppger sig ingå i kluster tillsammans med bauta-
stenar, en hög eller stav, eller om den ingår i ett flerstensmonument med 
ytter ligare en eller fler ristade stenar. Också omnämnandet av ortnamn 
kan föras hit (F. Larsson 2007, 26, 29 f.).

Ristningsteknik
Tekniken är en viktig aspekt, skicklighet eller bristen därpå kommenteras 
ofta i korpus utgåvorna. Nog grann het kan också vara relevant, vilket 
ådaga läggs genom till väga gångs sättet vid arbetets utförande, troligen 
slingorna först (U  393, Meijer 1992, 55 f.) och eventuellt skissning av 
runorna före djup huggning (s. 57 f.; se också U 884) samt möjlig heten av 
att alla huvud stavarna höggs före bistavarna (Meijer 2007). Rist ningens 
all männa karak täristika är absolut av vikt: ”rakhet”, elegans, bredd och 
djup. Även bemålning kan nämnas (Anderson 1954, Þráinsson 1999, 
Tronner, Nord och Gustavson 2002). 

Störst roll spelar nog ändå ornamentiken med bland annat sling upp-
läggning, djurornamentik, figurframställning och kors. Grund forskningen 
är här ovanligt omfattande, men veterligen har ännu inget riktigt försök 
gjorts att relatera observationerna till sociala faktorer.

Parmonument Signerad Vers Ord/runor Lång text

×Sö 34 + Sö 35 × + 19/103 + 16/68

×Sö 311 + Sö 312 × – 12/57 + 19/85 +

–U 101 – – 25/119

–U 149† – – 9/42 –

–U 323 – × 44/192 ×

–U 707 × ? 22/89 ×

–U 838 – × 26/112 ×

× × +× ×

– ×

×

Table 1. Runmonument som nämner ordet braut ’väg’
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Status

Jag har ovan talat om högstatusmonument, skikten därunder bör i kon-
sekven sens namn kallas mellanstatusmonument och lågstatus monument. 
En del av de aspekter som har nämnts tycks också osökt kunna länkas 
in i ett status resonemang. I storlek och utseende ovanligt imponerande 
monu ment med en framträdande placering och med en koppling till andra 
fenomen som har inneburit ytterligare en investering från stenresarens 
sida innebär rimligen att det handlar om beställarens resursstyrka och 
därmed höga status. Av naturliga skäl befinner sig de flesta runmonument 
i mellan skiktet, men kanske har man överdrivit ”medelklass”-aspekten av 
runstens ristandet. I varje fall finns det en hel del monument som höjer sig 
över mängden i något avseende och inte så få som å andra sidan utmärks 
av olika lågstatusmarkörer. Särskilt de senare anser jag har fått för litet 
uppmärk samhet.

Det är dock viktigt att statusfrågan relateras till olika tiders och olika 
regioners förutsättningar och preferenser. Runstenarna i exempelvis 
Uppland skiljer ut sig genom sin mycket elaborerade djurornamentik och 
inte sällan också genom storlek, medan monumenten i t.ex. Söder man-
land vid en första anblick kan se mindre imponerande ut. En närmare 
studie av runtexternas innehåll och utformning ger dock vid handen att 
hög status ristningar är väl så rikligt företrädda i det senare landskapet. 
Här före kommer t.ex. runpoesi och avancerat skriftbruk i långt högre 
grad. Därmed kommer man osökt in på frågor om språk och runsystem. 

Det finns en mängd runologiska företeelser som kan relateras till ett 
resone mang om run monu ments statusrelation. Jag vill diskutera vissa av 
dem, hierarkiskt med början nedifrån.

Runbruk
Användningen av runformer ur den äldre futharken för chifferändamål på 
Ög 136 Rök är exempel på avancerat skriftbruk och måste rimligen vara 
ytterligare en högstatusmarkör för detta monument. Däremot är det inte 
sagt att äldre runformer generellt har denna funktion, utom möjligen på 
Ög 43 Ingelstad med sitt urnordiska D, här rimligen en begreppsruna för 
att beteckna ristarnamnet Dagr. Annars är äldre runformer nog att betrakta 
mer som ett övergångsfenomen än direkt statusrelaterade. Frågan är dock 
om användningen av till exempel maskros-m, ´, bara representerar ett 
utvecklingsstadium eller också en statusmarkör. Däremot kan t.ex. stol-s, 
â, möjligen men långt ifrån säkert vara en lågstatusmarkör eftersom 
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runformen i första hand verkar användas som en rättelse (Meijer 2007, 
35 f.). Rättelser i sig innebär dock omsorg och en viss noggrannhet, 
åtminstone sekundärt (jfr MacLeod 2002, 132‒38). Det visar hur svårt det 
är att statusbestämma runformer.

Frågan om kortkvistrunornas användning har diskuterats livligt, 
inte minst på sistone. I debatten har nämnts möjligheten av att kort-
kvist run former som mindre ”utsmyckade” har en generellt lägre status, 
åtminstone under senvikingatid (Wessén 1969, 28). Detta är enligt min 
mening tveksamt. Däremot är det möjligt att de ännu enklare stavlösa 
runorna snarast indikerar avancerat runbruk och därmed högre status, 
senast antytt av Marco Bianchi (2010, 161, 163), åtminstone i inskrifter 
med blandad användning av runsystem. 

Slutligen borde diskuteras om vissa runformer inte skall ses som enbart 
misslyckade utan möjligen som en variant av lägre status. Ett exempel kan 
vara den märkliga R-runan med formen ñ på bland annat Sö 133 Väringe. 
där i kontrast med formen ˜ för r, vilken kan uppfattas som att ett 

Fig. 2. Sö 133 Väringe. Foto: Thorgunn Snædal (1993), © Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
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redundant drag har strukits (fast fördelningen rimligen bör vara tvärtom:  
˜ för z och ñ för r). Att denna runsten tillhör lågstatus monumenten 
fram går med all önskvärd tydlighet av dess klumpiga komposition (fig. 2).

Att avvikande runformer inte entydigt måste tolkas som låg status-
markörer framgår klart av exempelvis Sm 39 Ryssby kyrka där den första 
runan, k, », ”har en sällsynt och karaktäristisk form: ... bistaven utgår åt 
vänster” (Jansson 1964, 228). Att detta inte är en tillfällighet utan denna 
ristares medvetna val framgår av att: ”Samma originella form ... har 
inskriftens andra k-runa”. Stenen har ansenliga dimensioner, totalt 250 
× 95 × 25 cm och runorna är som minst 13, som mest hela 21 cm höga (s. 
226). Monumentet gör på mig till och med i sitt nuvarande, svårt skadade 
skick ett imponerande intryck; detta till trots beskriver Sven B. F. Jansson 
ristaren som ”ej ... någon framstående runmästare” (s. 230). Det är en 
smakfråga, och jag kan inte dela hans åsikt.

Fonologi och morfologi
Man skulle kunna argumentera för att ristare med lägre status, och därmed 
möjligen mindre rutin, kan ha varit mer benägna för att låta företeelser 
som t.ex. inskottsvokaler och assimilationer och andra kommuni kations-
försvårande skriftliga representationer komma till uttryck. Det är dock 
långt ifrån säkert. Och när man kommer till markerade, mindre väntade 
omljuds former dels ökar informationsvärdet, dels verkar de inte vara 
begränsade till lågstatusmonument. Sålunda kan en runföljd som rietR 
för rétta [rⁱeːtːæ] på Nä 12 Stora Mellösa kyrka antyda ett genuint uttal 
(Williams 2007, 19) men också att den oväntade skrivningen av slut-
vokalismen kan vara kommuni ka tions försvårande och därmed möjligen 
en lågstatus markör. Dock kan beteckningen för rotvokalen här i stället 
antyda en förbindelse med den s.k. birka svenskan/hedeby nordiskan 
(se Elmevik 2010 med litt.) vilket i så fall skulle kunna innebära en hög 
status. Något som däremot verkar ha en klarare koppling till ett lågstatus-
perspektiv är beteckningen av initialt /s/ med ett slags vokalisk upptakt, 
t.ex. isiin stein (ack.) på DR 394 Øster Marie 5, där förenat med skrivningen 
ruþur för bróður.

Den runnordiska morfologin genomgår en gradvis förändring. Ett 
exempel är de sekundära runsvenska genitivformerna Inguʀ för äldre Ingu 
och faðurs för faður. I vissa inskrifter förekommer singulara verbformer 
där man av syntaktiska skäl har förväntat sig plurala, t.ex. U 519 Salmunge 
riti för förväntat réttu, Sm 36 Bolmaryd "sat för settu och Vs 27 Grällsta 
lit för létu. Företeelsen har vanligtvis tolkats som tydande på utelämnade 
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runor, men en alternativ förklaring är att ristaren tänkte i moduler och 
alltför formelartat, vilket möjligen kan länkas till lågstatusmonument. 
Sanno likt är dock också att (möjligen konsekvent) singulara former av 
verb har sitt ursprung i grupper av lägre status, frågan är bara hur tidigt 
man kan räkna med denna företeelse.

Lexem
På ett litet antal nordiska runstenar återfinns en runföljd rit. På NIyR 
160 Fyresdal (och på runsänket NIyR  230 Reve) har detta tolkats som 
reit, preteritum av verbet ríta ’risse, streke; skrive’ men på DR 397 Øster 
Larsker 1 och Ög 91 Järstads kyrkogård som felristning eller ”förkortning” 
av reisti. Borde inte även de två sistnämnda runföljderna kunna tolkas som 
reit, trots att verbet inte verkar vara belagt på fornöstnordiskt område? 
Man kan tänka sig att ordet har bevarats sociolektiskt i Danmark och 
Sverige, det har trots allt bevisligen funnits där före vikingatiden (DR 359 
Istaby warAit wrait).

Det är bland personbeteckningarna som vi har det rikaste fältet för 
socio logiska resonemang. Här finns lexem som tydligt markerar hög status, 
som dróttinn ’herre’, dróttning ’drottning, husfru, fru’, forungi ’hövding’, 
goði ’gode’, hersir ’hövding’, hýfreya ’hushållets härskarinna’, jarl ’jarl’, 
konungr ’kung’, landmaðr ’landsman’, skati ’hövding, furste’, stallari 
’stallare’, stillir ’hövding’, stýrimaðr ’skeppsförare, skeppshövding’, þegn 
’tegn, man, kämpe’, þulr ’thul’ och vísi ’ledare, hövding’. Det finns också 
en mängd till synes statusmässigt mer neutrala beteckningar, även om 
jag tror att en del eller kanske till och med de flesta av dem nog ändå är 
status markerande i någon utsträckning. Jag utelämnar tills vidare släkt-
skaps-, relations- och folkslagsbeteckningar även om särskilt de förra 
skulle kunna vara av intresse. Bland övriga ord kan nämnas bómaðr 
’jordägare’, bóndi ’bonde, make, äkta man, husbonde’, drengr ’(ung) man’, 
félagi ’bolagsman, kamrat’, floti ’sjökrigare’, gengr ’följesman’, halr ’man’, 
heimþegi ’hirdman, huskarl’, húskarl ’huskarl’, karl ’karl, man’, kona 
’kvinna, hustru’, lagsmaðr ’följesman’, maðr ’man, människa’, mær ’mö, 
flicka’, matunautr ’matlagskamrat, följeslagare’, óníðingr ’icke niding, 
aktad man, frikostig person’, ráðkona ’hushållerska’, sinni ’följeslagare’, 
skipari ’skeppsman, skeppskamrat’, smiðr ’smed’, sveinn ’sven, yngling’ 
och víkingr ’viking’. En del av dessa ord förekommer endast i poesi, vilket 
i sig kan vara signifikant (se fotnot 1).

Några ord kan kopplas till en ofri ställning i samhället, såsom leysi ’fri-
given’, även om det i sig inte behöver betyda låg status, vilket visas av bryti 
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’bryte, förvaltare’ som betecknar en ämbetsinnehavare med betydande 
ställning (Brink 2008, 5 f.). Man måste också resa ett varningens finger för 
att vissa ord som betecknar medlemmar av familjen eller hushållet har 
tolkats som neutrala medan de i själva verket kan tänkas avse personer av 
ofri status, så fóstra ’hemma (född och) uppfostrad kvinnlig träl’ och fóstri 
’hemma (född och) uppfostrad manlig träl’. 

Inte bara appellativ är av intresse, många adjektiv har en uppenbar 
status laddning, så exempelvis góðr ’god’, hannarr ’händig’, hollr ’huld, 
nådig’, málspakr ’vältalig, talför’, mildr ’mild, givmild, frikostig’, nýtr 
’dug lig, rask, duktig’, ráðspakr ’rådig’, rýnn ’runkunnig’ och slœgr ’skick-
lig, konstförfaren’.

Bland lexemen intar personnamnen en särställning. Vissa namn, sär-
skilt vissa tvåledade och enledade utgörande primära substantiv, har 
för knippats med mellanstatus, exempelvis Sveinn och Geirhjálmr; andra 
namn som Eiríkr, Hákon och Ragnhildr anses ha en högre status (se Elias 
Wessén i SRI, 7: 427). Namn givning utifrån variations principen, där 
elementen i tvåledade namn växlar rätt fritt, kan under sen vikinga tid 
snarast knytas till mellan status gruppen. Allitterationsprincipen däremot, 
där namn börjar med samma konsonant eller skilda vokaler, förknippas i 
första hand med högstatusgruppen. Lågstatusnamn är svårare att urskilja, 
och delvis verkar det som om de ofria i det fornnordiska samhället bar 
samma namn som mellan skiktet. Men bland namnen på manliga trälar i 
Rígsþula återfinns några också i runmaterialet och skulle vara värda att 
undersöka, nämligen Drumbr, Fúlnir och Hǫsvir. Ett namn som Kulbeinn 
(se Fridell 2006, 51–53) är också synnerligen suggestivt, och pekar i sin 
tur mot binamnen som rimligen bör utgöra en rik källa till studier av 
social variation. Slutligen kan man spekulera i om kortformer som Atti 
och Etti utan säker etymologi kan vara statusmarkerande (Williams 2008, 
14 f. med litt.).

Slutsatser
Det bör påpekas att runstenarnas sociala dimension inte bara är av 
betydelse för forskningen inom området runska studier utan också i 
högsta grad för disciplinen runologi i snävare mening. En klarare upp fatt-
ning av i vilken social kontext en runristning har tillkommit och avser att 
fungera återverkar också i hög grad på tolkningen av inskriftens språkliga 
budskap. Om man kan fastställa att ett monument utmärks av tydliga 
status markörer öppnar detta för att tillämpa sociolingvistiska aspekter 
vid textt olkningen.
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Ett studium av runstenarnas sociala dimension kan ha konstruktiva 
resultat med både interna och externa implikationer. Det avgörande är 
om man kan etablera objektiva kriterier för att särskilja runmonumenten 
statusmässigt. Monumentets och ristningsytans storlek samt inskriftens 
längd, vilken dock inte är en oberoende faktor, kan vara företeelser att 
mäta. Man får diskutera vilka andra som borde ingå. Det viktiga är att när 
vi väl har etablerat ett antal inskrifter som sannolikt tillhörande någon 
av de tre statusgrupperna hög, mellan och låg kan en undersökning av 
runologiska och språkliga fenomen representerade inom respektive 
grupp bli ett effektivt redskap för att peka ut ytterligare faktorer som är 
relevanta vid undersökningen av social variation.
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English summary

“The social dimension of runestones”

The goal of runology cannot only be to decipher runic texts; the ultimate goal 
must also be philological, to produce a “basic” interpretation (an edited text) 
of the inscriptions, once read. In this respect runology may be defined as runic 
philology. But the results of this endeavour must be put to use by people working 
in areas of runic studies dealing with different facets of historical research. Their 
findings, as well as the philological results themselves, can be reapplied within 
runology to gain greater insight into the texts. 

One aspect which has not been studied sufficiently is that of the social dimension 
of runic monuments. The degree of monumentality is presumably related to 
social status. The relationship of runestones to other cultural phenomena may 
be investigated on many levels, some of which are discussed briefly under the 
following themes: stone types, monument location, carving technique and orna-
men tation, monument status levels, runic usage, phonology, morphology, as well 
as lexemes, including names.

Choice of stone type was important in selecting surfaces suitable for carving, 
resistant to environmental forces and of fitting shape and size. Monuments with 
more than one writing surface probably had higher status, and so perhaps did 
stones transported to a site rather than taken from close by.

The location of a monument is probably significant and sites are mentioned in 
many inscriptions; only the very popular placement on or by grave fields is not, 
maybe because this is a “default value”. It seems as if most of the seven runic 
inscriptions that mention roads (braut), either the positioning of the stone by the 
roadway or the construction thereof, evidence high-status indicators; they may 
for example be signed, be part of a multiple monument and have long texts, and 
as often as not incorporating verse.

The quality of the carving and ornamentation may say something about the 
status of a monument. No comprehensive study of such features has been made.

The status levels of monuments obviously vary. Previously, almost all runestones 
were ascribed to the “upper-middle class” of society. There are, however, some 
memorials from a yet higher stratum and even more from lower strata, including 
newly freed slaves. This is evident from the various features mentioned above as 
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well as the linguistic and runological aspects of the stones, discussion of which 
follows.

Variation in runic usage encompasses the presence of runes from the older 
futhark, certain Viking Age graph-types such as ´ (m) and â (s), staveless runes, 
coded runes and short-twig runes. With the probable exception of the latter, these 
variants may be indicative of status. Certain seemingly degraded allographs may 
be typical of low-status monuments, but not all deviant forms should be regarded 
as of sub-standard quality.

Certain phonological traits may have had a sociological basis. The secondary 
diphthongization of /e:/ to [ie] may be an example, but its social standing is 
uncertain. Difficulties in analyzing consonant clusters or initial /s/ are more likely 
evidence of lower status carvers.

Morphological changes are attested in Viking Age inscriptions, which is to be 
expected. Some, however, seem to predate the regular development by centuries. 
One instance is the use of verbs in singular form after a plural subject. It is 
possible that these early examples are not miscarvings as has previously been 
assumed, but rather indicative of a tendency to simplify personal verb inflection 
among lower-status carvers.

Considerable social diversity is indicated by the lexemes and especially the 
names appearing in runestone texts. The sequence rit in some apparently lower-
status East Norse inscriptions has been explained as a miscarving for reisti ‘raised’. 
The word ríta did, however, exist in pre-Viking times, and it is conceivable that 
a form reit could have been preserved as an archaic feature in certain sociolects.

Many personal designations (such as dróttning ‘queen’ and goði ‘priest’) indicate 
high-status positions and a few (such as leysi ‘freedman’) lower standing. Most 
words designating types of people seem neutral (karl ‘man’ and mær ‘maiden’) 
but may in fact indicate social status, as may many adjectives such as góðr ‘good’ 
and hannarr ‘handy’.

Names such as Eiríkr and Ragnhildr have been said to indicate high status, 
whereas Sveinn and Geirhjálmr would perhaps be middle-of-the-road names. 
Low-status candidates might be Kolbeinn and Atti.

If we could establish objective criteria for determining the status level of 
runic monuments it would lead to a deeper understanding of how runes and the 
language in runic texts express status. That might in turn become a tool for deter-
mining the social status of monuments where other evidence is unavailable. In 
this way we could gain an insight into facets of Viking Age society we have not 
had before.


