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Danmarks dåbsattest i Jelling. Sådan kender vi runerne. 
Men runer handlede ikke kun om monumenter, kristendom 
og kongerige. Folk skrev også om krig, sex og sladder. Og 
runerne havde allerede 800 år på bagen, da Harald Blåtand 
satte sit gigantiske monument i 965. De latinske bogstaver 
kom ind i det danske rige med kristendommen, men 
nordboerne holdt fast i runerne, og det gør vi faktisk endnu. 
Tænk blot på symbolet for Bluetooth på mobiltelefoner. Vi 
bruger også runer til tatoveringer, på fodboldtrøjer og i tv-
serier, så de sidste runer er ikke ristet endnu.

Lisbeth M. Imer, seniorforsker og runolog ved 
Nationalmuseet, læser skriften og fortæller, hvordan runer 
bruges og forstås kulturhistorisk – både dengang og nu.

A
arhus U

niversitetsforlag

runer
Rigets

ISBN 9788771845853 
OK

107995_cover_rigets runer_cc18_.indd   1 04/07/18   11:48

   

Aarhus Universitetsforlag

Lisbeth 
M. Imer

Lisbeth M
. Im

er Rigets runer – 965

100 danmarkshistorier965

100 danmarkshistorier
Danmarks dåbsattest i Jelling. Sådan kender vi runerne. 
Men runer handlede ikke kun om monumenter, kristendom 
og kongerige. Folk skrev også om krig, sex og sladder. Og 
runerne havde allerede 800 år på bagen, da Harald Blåtand 
satte sit gigantiske monument i 965. De latinske bogstaver 
kom ind i det danske rige med kristendommen, men 
nordboerne holdt fast i runerne, og det gør vi faktisk endnu. 
Tænk blot på symbolet for Bluetooth på mobiltelefoner. Vi 
bruger også runer til tatoveringer, på fodboldtrøjer og i tv-
serier, så de sidste runer er ikke ristet endnu.

Lisbeth M. Imer, seniorforsker og runolog ved 
Nationalmuseet, læser skriften og fortæller, hvordan runer 
bruges og forstås kulturhistorisk – både dengang og nu.

A
arhus U

niversitetsforlag

runer
Rigets

ISBN 9788771845853 
OK

107995_cover_rigets runer_cc18_.indd   1 04/07/18   11:48





Aarhus Universitetsforlag

Lisbeth 
M. Imer

100 danmarkshistorier

runer
Rigets



Rigets runer
© Lisbeth M. Imer og 
Aarhus Universitetsforlag 2018
Serie: 100 danmarkshistorier
Forlagsredaktion: Peter Bejder

Tilrettelæggelse, sats og omslag: 
Camilla Jørgensen, Trefold
Repro og e-bogsproduktion: Narayana Press

ISBN: 978 87 7184 674 4

Projektet 100 danmarkshistorier er støttet af A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal

Projektets styregruppe: Thomas Bloch Ravn (Den 
Gamle By), Thorsten Borring Olesen (Aarhus 
 Universitet), Peter Brunbech (HistorieLab), Mette 
Frisk Jensen (danmarkshistorien.dk), Søren Hein 
Rasmussen (MegaNørd), Torben Kjersgaard Nielsen 
(Aalborg Universitet), Bo Lidegaard (dr.phil., 
forfatter), Anne Løkke (Københavns Universitet), 
Camilla Mordhorst (Nationalmuseet), Lars Boje 
Mortensen (Syddansk Universitet), Keld Møller 
Hansen (Danmarks Borgcenter), Hans Schultz 
Hansen (Rigsarkivet), Nils Arne Sørensen (Syddansk 
Universitet), Sten Tiedemann (Folkeuniversitetet i 
Aarhus), Ulla Tofte (M/S Museet for Søfart) og Anette 
Warring (Roskilde Universitet)

Læs mere om projektet på
100danmarkshistorier.dk

Til min Ramses, ª»N» : bæicT5

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau 
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification 
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk

Se bøgerne i serien indtil nu

http://danmarkshistorien.dk
http://100danmarkshistorier.dk
http://100danmarkshistorier.dk
http://www.unipress.dk
https://unipress.dk/bogserier/100-danmarkshistorier#publications


Indhold

Kong Haralds kumler
Den største runesten 2

Tilbage til jernalderen
Runerne og romerne 14
Oprindelsen 16
De ældste runeindskrifter 24
Læse- og skrivekyndighed 33
Sprog og forandringer 35

Vikingetidens runer
Skrift og samfund 40
Indskrifterne 44
Runesten 47
Goden Roulv 52
Runeristerne og uddøde ord 55
Handelsmændene 57

Middelalderens  
skriftkultur

Bøger, bogstaver og runer 64
Latin og gammeldansk 66
Stungne runer, lønruner og gyldental 69
Runebreve, sex og sladder 72
Kirkernes indskrifter 80
Magiske runer 87
Runer i manuskripter 89



Runernes renæssance
Fra futhark til fodbold 92

Videre læsning 100

Den store Jelling-sten, 
som Harald Blåtand 
lod rejse efter sine 
forældre. Indskriften 
er formet i vandrette 
bånd og lyder: ”Kong 
Harald bød gøre disse 
kumler efter Gorm 
sin fader og efter 
Thyra sin moder – den 
Harald, som vandt 
sig hele Danmark 
og Norge og gjorde 
danerne kristne.” 
|| Roberto Fortuna/
Nationalmuseet




