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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
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2 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Den største 
runesten
Tingstedet i Jelling summede af liv den dag i mid-
ten eller slutningen af 960’erne, da kong Harald 
1. Blåtand (-ca. 987) viste sit nye monument til 
inviterede. På kongens ordre havde en af verdens 
dygtigste stenhuggere – formentlig fra England – 
udført et pragtværk af en runesten. Det var ikke en 
almindelig runesten, som hvem som helst kunne 
hugge i løbet af en eftermiddag. Nej, der var tale om 
den største sten i miles omkreds – en ti tons tung, 
tresidet granitblok – og den største runesten, man 
nogensinde havde set eller hørt om. 

Stenhuggeren havde været flere måneder om 
arbejdet, men nu stod den tæt op ad den store 
kongshal. Friskhugget, nymalet og med billeder og 
runeskrift på alle tre sider var den et imponerende 
syn, og det skulle siden vise sig, at Haralds kæmpe-
mæssige monument aldrig blev overgået hverken i 
størrelse eller komposition. 

Granitblokken fik plads inden for en vældig 
palisade, der var formet som en stor rombe, som 
indhegnede ikke færre end 12,5 hektar. Langs pali-
sadens inderside lå huse, og to kæmpemæssige høje 
tårnede sig op på hver side af runestenen. Den ene 
af de to høje – Nordhøjen – blev bygget allerede i den 
førkristne tid, hvor den var placeret centralt i en 
stensætning, der var udformet som et næsten 360 
meter langt skib. Stedet blev formentlig brugt som 
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samlingsplads eller tingsted, hvor man holdt møde 
for at træffe beslutninger eller afgøre retstvister. 

Da runestenen blev rejst, havde Harald Blåtand 
været konge i nogle år, men det var ikke en titel, der 
uden videre var blevet ham givet fra far til søn. Det 
havde krævet kamp, store overtalelsesevner og en 
konstant genforhandling af magten, og Harald var 
godt klar over, at han ikke var den eneste, der kunne 
gøre krav på tronen. Der var ingen fast arvefølge, og 
de mandlige medlemmer af kongeslægterne valgte 
normalt den nye konge. Samtidig begyndte den ny-
slåede tysk-romerske kejser Otto 1. (912-973) at røre 
på sig lige syd for danernes land. Han blev kronet til 
kejser i 962 og sørgede for at knytte krone og kirke 
tæt sammen. Om Otto var en særligt from mand, må 
stå hen i det uvisse, men der er i hvert fald ikke tvivl 
om, at der var gode politiske landvindinger ved ma-
nøvren. En stærk kristen fyrste havde nemlig alle 
argumenter for at forberede erobringstogter i de he-
denske områder nord og øst for det tysk-romerske 
rige. Set i lyset af 900-tallets europæiske storpolitik 
var det derfor politisk nødvendigt for kong Harald 
at overgå til kristendommen. Kejseren var klar til 
at erobre de hedenske daneres land, og ville Harald 
beholde sit kongerige, måtte han sørge for, at argu-
menterne for en erobring smuldrede. 

Det var et indgreb i befolkningens og nok især 
stormændenes magt og mentalitet at blive kristne. 
Man dyrkede de hedenske guder derhjemme, men 
stormændene holdt også kultfester, hvor mange 
hundrede mennesker deltog. De store fester foregik 
på stormandsgårdene – som fx dem, der er fundet 
rester af ved Tissø og i Lejre – og stormanden stod 
for ritualerne. Storslåede begravelser var en anden 
mulighed, stormændene havde, for at vise og ma-
nifestere magt. Enkelte blev begravet i hele skibe 
med heste, hunde og et væld af gaver, mens andre 
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Runestenene i Jelling 
ramte forsiden af 
Anders And & Co. 
i foråret 2017, da 
Egmont lancerede 
et særnummer af 
bladet i nogle få tusind 
eksemplarer. Bladet 
kunne kun skaffes 
ved et arrangement 
i udstillingsstedet 
Kongernes Jelling, og 
det skabte kø langt ud 
på gaden. 
|| Egmont/Disney

blev begravet i store kammergrave med rigt udstyr. 
Der var selvsagt magt og identitet forbundet med at 
afholde rituelle fester – både i forbindelse med grav-
læggelser og andre ritualer som årstidsfester ved 
midvinter, solhverv og midsommer – og stormæn-
dene måtte med indførelsen af kristendommen fin-
de nye måder at manifestere sig på. Fx ved at bygge 
kirker. 

Samtidig vandt kristendommen mere og mere 
indpas i samfundet, og på den måde var der både 
inden- og udenrigspolitiske årsager til, at Harald vil-
le vise sin magt frem. Hvad var bedre end at hugge 
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sine triumfer i granit? Her kunne han med ganske 
få ord vise sin ret til magten i Danmark – eller det 
område, der snart skulle blive til Danmark – og om-
rådet kunne fremstå som et kristent kongedømme 
over for den tysk-romerske kejser. 

Udformningen af Haralds runesten var en ge-
nistreg på flere måder. Intet var overladt til tilfæl-
dighederne – hverken valg af materiale, skrifttype, 
tekstens komposition, sprog, layout eller billeder. 
Da Harald kom til magten i Danmark, havde man 
allerede rejst runesten i et par hundrede år eller 
mere, så folk kendte til den slags monumenter. 
Skikken var dog forbeholdt de øverste lag i samfun-
det. Senere blev det anderledes. Før Harald rejste 
sin runesten, var det udelukkende stormændene og 
deres hustruer, som blev foreviget i granit på frem-
trædende pladser i landskabet. Haralds far, Gorm 
den Gamle (-ca. 958), rejste en runesten efter Thyra 
Danebod (-ca. 950) – eller Þōrvī, som hun rettelig 
hed – kort efter hendes død. Den stod efter alt at 
dømme i stævnen på den enorme skibssætning, der 
var en del af de førkristne monumenter i Jelling. 

Gorms sten fulgte det normale mønster for 
rune sten i 900-tallets Danmark. Indskriften var 
ristet helt i overensstemmelse med tidens trend: i 
lodrette bånd uden anden udsmykning end to orme-
hoveder, som afsluttede skriftbåndet øverst på bag-
siden, og udformningen af sproget og de enkelte ord 
var karakteristisk for perioden. 

Haralds runesten skilte sig ud. Ikke kun fra 
Gorm den Gamles monument over Thyra Danebod, 
men fra alle runesten, som blev rejst både før og 
efter. Harald havde ladet indskriften hugge i vand-
rette bånd, og alle flader og kanter var udsmykkede. 
Denne form for layout kendte man absolut ikke fra 
runestenenes verden, og derfor skal inspirationen 
søges et andet sted, nemlig blandt de illuminerede 
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håndskrifter, som i samtiden blev produceret i det 
kristne Europa. Samtidig med de nyskabende tiltag 
i layout og ornamentik greb udformningen også bag-
ud i tid, for sproget på Haralds runesten var nemlig 
lidt gammeldags. Haralds runerister skrev fx þausi 
og þąurui i stedet for þusi (disse) og þurui (Þōrvī – 
Thyra), som stavemåden havde været på Gorm den 
Gamles runesten. På en og samme tid afspejlede 
Haralds runesten altså den europæiske skriftkul-
tur, samtidig med at han videreførte en ældgammel, 
hjemlig skik og fik Danmark til at fremstå som et 
civiliseret land med dybe rødder i eget sprog og egen 
skriftkultur. Det kunne endda se ud til, at Harald 
havde beordret runeristeren til at riste teksten i en 
mere konservativ og højtidelig stil for at fremhæve 
bekendtgørelsens officielle karakter. Når budskabet 
var så kontroversielt, at det ville omforme ethvert 
menneskes liv og skabe en ny kristen identitet for 
landet, var det vigtigt at holde fast i noget, som var 
– og er – mindst lige så identitetsskabende, nemlig 
sproget og skriften.

Opbygningen af teksten fulgte også et nøje 
planlagt mønster. Teksten satte først og fremmest 
fokus på Harald og hans politiske meritter – og ved 
at nævne hans forældre også på hans retmæssige 
adkomst til magten. Indskriften begynder med at 
nævne stenrejseren på samme måde som på langt 
de fleste andre runesten, men i stedet for at skrive 
”Kong Harald gjorde disse kumler” blev det lille 
hjælpeverbum bød flettet ind i teksten, så der står 
”Kong Harald bød gøre disse kumler.” En konge 
havde jo magt til at befale. Ordet kuml oversættes 
normalt med mindesmærke. 

Harald omtalte sig selv først, og herefter ville det 
have været naturligt at opremse kongens gerninger 
– ”den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge 
og gjorde danerne kristne” – men ved at placere det 
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En kopi af Harald 
Blåtands runesten 
var med, da 
verdensudstillingen 
åbnede i Paris i 1889. 
Her blev den udstillet 
sammen med kinesiske 
skrifttegn. Kopien 
opbevares i dag i Paris. 
|| Musée d’Archéologie 
Nationale, Château de 
Saint-Germain

efter mindeindskriften over sine forældre fik han 
også sat et andet mindesmærke. Nemlig over sig 
selv. Ordet Harald begynder teksten i første linje, og 
det er også det første ord i sidste linje. Navnet Dan-
mark afslutter teksten på stenens første side, mens 
linje 2 er tilegnet Gorm den Gamle og linje 3 Thyra 
Danebod. 

Teksten giver læseren en fornemmelse af, at Ha-
ralds magt skyldtes begge forældre. Der er kun en 
god håndfuld eksempler på runesten, der blev rejst 
efter kvinder alene – eller efter både en mand og en 
kvinde. Men Thyra var noget særligt. Hun er nævnt 
på ikke færre end fire danske runesten, som alle er 
rejst i det syd- og vestjyske. Runestenen i Læborg 
ved Vejen blev rejst af Ravnunge-Tue til minde om 
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Thyra, hans ”dronning”, dvs. hans overordnede eller 
i helt moderne forstand hans chef. En dronning var 
i vikingetiden (ca. 800-ca. 1050) ret beset en kvinde-
lig efterkommer af en drot, altså en stormandsdat-
ter. Hun er formentlig også nævnt på den runesten, 
der står foran Bække Kirke, som ligger 5-6 km nord 
for Læborg. Teksten er usædvanlig for en runesten, 
idet den nævner, at tre personer – Ravnunge-Tue, 
Fundin og Gnyple – byggede Thyras gravhøj. En 
lignende tekst blev måske hugget på Horne-stenen 
lidt nord for Varde, men stenen er et fragment, så 
helt sikre er vi ikke. Og endelig er Thyra nævnt som 
kong Gorms hustru på den lille Jelling-sten og igen 
på Haralds runesten efter begge sine forældre. 

Vi kan selvfølgelig aldrig være helt sikre på, at 
det er den samme Thyra, der er nævnt på alle fire 
runesten, men deres geografiske nærhed og rune-
stens sjældenhed i tiden før kristendommen tyder 
på det. Hvis det er sandt, er der ingen tvivl om, at 
Thyra var en nøgleperson i både Gorms og Haralds 
overtagelse og fastholdelse af kongemagten. Ingen 
samtidige udenlandske kilder nævner hende – kvin-
der blev kun nævnt meget sjældent – og vi ved ikke, 
hvor hun kom fra. Men måske havde hun og hendes 
slægt hjemme i det sydjyske, hvor alle de runesten, 
som nævner Thyra, er rejst. På Gorms runesten er 
hun omtalt som Danmarks bod. Bod kan tolkes som 
bedring eller udbedring, styrke eller hjælp i betyd-
ningen, at noget skadet eller slidt skal udbedres. Det 
tyder på, at det var hendes ægteskabelige alliance 
med Gorm den Gamle, der fik brikkerne til at falde 
på plads og måske bilagde en gammel, intern strid 
om magten. 

Der er plads til at lade fantasien få frit spil, når 
man skal prøve at regne ud, hvad der egentlig fore-
gik i det danske område i de år. Man kan forestille 
sig en række konge- eller stormandsslægter, der 
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De fleste kender 
logoet for teknologien 
Bluetooth. Det består 
af to sammensatte 
runer: h h for Harald 
og B b for Blåtand. 
Telegiganten Ericsson 
opfandt Bluetooth. 
På fotoet fra 2001 ses 
en bærbar version, og 
her har man leget med 
bogstaverne for netop 
at give indtryk af fortid. 
|| Topfoto/Ritzau 
Scanpix

kæmpede om magten, og som endelig nåede til no-
genlunde enighed ved giftermålet mellem Thyra og 
Gorm. At det var Thyras slægt, der krævede mest 
overtalelse, vidner både Gorms og Haralds runesten 
om. 

Men grundlaget for magten var skrøbeligt. Der 
var ingen fast arvefølge, og efter Gorms død var der 
formentlig igen strid om herredømmet. På Haralds 
runesten omtaler kongen sig selv som ”den Harald, 
der for sig selv vandt hele Danmark”, og det kun-
ne tyde på, at der var andre, som kunne påberåbe 
sig kongetitlen efter Gorms død. Vi ved ikke, hvor 
mange brødre og halvbrødre, fætre og halvfætre 
Harald havde, men kongeslægterne må have været 
enormt store i vikingetiden. Svend Estridsen (ca. 
1020-1076), som vi på grund af hans nære forhold 
til historieskriveren Adam af Bremen (ca. 1040-ca. 
1081) kender mere til end andre tidlige middelalder-
konger, fik 18 børn. Fem af sønnerne kom på tronen, 
den ene efter den anden. Hvis samme forhold gjor-
de sig gældende i vikingetidens kongeslægter, var 
der kongsemner nok at tage af, og så giver det me-
ning, at Haralds runesten var så stor og havde netop 
den tekst. 
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Kensington-stenen 
har været ivrigt 
diskuteret siden 
opdagelsen. Her er det 
en vittighedstegning 
fra 1948, hvor vikinger 
skændes i Valhal. 
De burde ikke have 
efterladt sig spor i 
Amerika: ”Det var ogsaa 
dig, din klapodder, der 
skulle vigte dig med 
at hugge dine dumme 
runer. Nu har de 
opdaget, at vi har været 
der – og hvordan skal vi 
bevise, at vi straks tog 
hjem igen og ikke har 
haft noget at gøre med 
alt det, der bagefter er 
sket.” 
|| Bo Bojesen/Museet 
for Dansk Bladtegning/
Det Kongelige 
Bibliotek/VISDA

Alt var nøje planlagt og gennemtænkt.
Der var bare én ting, kongen ikke havde taget 

højde for. Den store tresidede granitblok havde fra 
naturens hånd en skønhedsfejl, som i virkeligheden 
gjorde den uegnet til at blive hugget i. Fejlen viser 
sig i dag tydeligst i øverste højre hjørne af stenen, 
når man ser den fra indskriftssiden. Store stykker 
er brækket af toppen, og der er afskalninger af de 
yderste lag med ornamentik. Haralds runerister 
var godt klar over svaghederne. Når man er en øvet 
stenhugger, kan man høre den slags ved at banke 
forsigtigt på stenens overflade med en hammer. Om 
han advarede kongen mod at bruge netop den sten-
blok til formålet, ved vi ikke. Måske var kongen lige-
glad, for store stenblokke var sjældne i Danmark, 
og stor skulle stenen være. Måske sukkede rune-
risteren over kongens beslutning, for man kan se på 
runerne, at han forsøgte at hugge sig fri af skaden 
ved at gøre de sidste 8-10 runer i øverste linje lavere 
end runerne i resten af indskriften. Men det var der 
nok ingen, der lagde mærke til den dag i Jelling, da 
runestenen blev vist frem under stor festivitas. Og 
hvis nogen gjorde, holdt de sikkert mund.

Det ville have passet Harald Blåtand godt, hvis 
han havde vidst, at hans navn og hans store rune-
sten kom til at danne grundlag for både identitet 
og ny teknologi over tusind år efter hans død. I dag 
sidder motivet fra hans runesten på indersiden 
af alle danske pas, og flere kopier af den store Jel-
ling-sten er rejst i store dele af verden fra Los Ange-
les i vest til Tokyo i øst. Hans navn er på alles læber 
og ligger i lommen på de fleste mennesker i verden. 
Teknologien Bluetooth, som kan sørge for trådløs 
kommunikation over korte afstande, er nemlig op-
kaldt efter Harald Blåtand, fordi han formåede at 
samle de enkelte landsdele i et kongerige. Flere me-
ner, at årsagen til navnet er, at Harald forenede hele 
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Skandinavien, hvilket imidlertid er at strække de 
historiske kilder for langt. Bluetooth er det engelske 
ord for Blåtand, og logoet er dannet af runerne h h 
og b B sat sammen i det, vi i runologien kalder for en 
binderune. 

På den måde har runer og runesten, som de 
fleste knytter til vikingetiden, fundet plads i den 
aktuelle verdenshistorie. Sådan har det faktisk 
altid været. Siden runerne blev opfundet i det 2. 
århundrede, har de vandret med runeskrivende 
folkefærd rundt i Europa og verden som en del af 
den kulturelle identitet. Skriftsystemet bredte sig 
allerede i jernalderen fra Norden til folkeslag, der 
levede sydligere i Europa og på De Britiske Øer – en-
ten som følge af folkevandring eller kulturel spred-
ning. 

Vikingerne tog runerne med sig rundt i verden, 
hvor end de drog hen – fra Konstantinopel (senere 
Istanbul) og de russiske floder i øst til Grønland og 
de nordatlantiske øer i vest. Da en ny vikingebølge 
ramte det amerikanske fastland med den store 
skandinaviske udvandring i 1800-tallet, fulgte ru-
nerne med. Flere millioner mennesker ankom til et 
land, som de fandt både jomfrueligt og historieløst. 

I slutningen af 1800-tallet huggede svenske ind-
vandrere i Kensington i Minnesota en runesten. De 
påstod senere, at den var ægte – en opfattelse, som 
mange amerikanere deler den dag i dag. Teksten 
omtaler nordiske mænds rejse til Vinland i 1300-tal-
let, og stenen er blevet berømt og har fået sit eget 
museum. For har man ikke en kulturarv, skaffer 
man sig en. 

På et kraniefragment 
fra 700-tallets Ribe har 
man skrevet med de 
runer, som var i brug 
lige før forenklingen 
af runealfabetet. Den 
er det ældste danske 
eksempel på, at en 
indskrift skulle kunne 
afhjælpe sygdom. 
Indskriften lyder ”Ulv 
og Odin og Høj-Tyr. 
Hullet/Buri er hjælp 
mod denne smerte. Og 
dværgen overvundet. 
Bourr.” Amuletten er 
tolket som et middel 
mod hovedpine.
|| Lennart Larsen/
Nationalmuseet



Tilbage til 
jern alderen
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Runerne og 
romerne
For at forstå, hvad der skete i Jelling i midten af 
900-tallet, og hvorfor netop runeskriften blev brugt 
til at formidle Haralds budskab med, skal vi tilbage 
til midten af jernalderen (ca. 500 f.v.t.-ca. 750/800 
e.v.t.). Tilbage til en begivenhed, som er knap så 
kendt, men ikke desto mindre lige så epokegørende, 
nemlig da runeskriften blev opfundet. Vi kender 
ikke begivenheden fra historiske eller arkæologiske 
kilder, men vi kan forsøge at rekonstruere det, der 
må være foregået. På grund af den næsten totale 
mangel på skriftlige kilder om nordeuropæiske for-
hold i jernalderen ved vi ikke, hvor begivenheden 
foregik, og hvem der deltog, men vi kan forestille os 
en rig stormand og en latinkyndig intellektuel som 
hovedpersoner. 

Mange mener, at runeskriften opstod omkring 
Kristi fødsel eller i tiden lige efter. Det skyldes 
formentlig den romerske historiker Tacitus, som 
i år 98 skrev Germania, en etnografisk og politisk 
skildring af de germanske folk. Heri omtalte han 
varsler ved hjælp af lodkastning med grenstumper, 
som bærer indridsede mærker – de såkaldte notae. 
Det er ofte blevet tolket som runer og altså et bevis 
på, at runer – og gerne magiske runer – fandtes 
dengang. Men der er bare ikke beviser for, at notae 
har noget med runer at gøre. En lille kam af tak fra 
Vimose på Fyn fra midten af det 2. århundrede er 
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Verdens ældste 
runeindskrift harja 
stammer fra Fyn og er 
dateret til midten af 
100-tallet. Indskriften 
står på en lille kam af 
tak. 
|| Roberto Fortuna 
og Kira Ursem/
Nationalmuseet

den ældste runeindskrift, vi kender, og indtil der 
kommer flere eller bedre daterede fund, må vi regne 
med, at runeskriften opstod på den tid. 

Netop i det 2. og 3. århundrede forandrede de 
nordiske samfund sig fundamentalt. Gårdene blev 
større, og afgrøderne blev dyrket mere intensivt. 
Den gamle skubbekværn til maling af korn blev 
afløst af den nye drejekværn – et teknologisk frem-
skridt, som nordboerne formentlig overtog fra 
romerne – og muldfjælsploven blev indført omtrent 
samtidig. I perioden blev også størstedelen af de 
danske og sydsvenske våbenofre deponeret i søer 
og moser. Våbenofferskikken stod i kontrast til de 
menneskeofringer og mindre deponeringer af for-
skelligt krigsudstyr, som foregik før Kristi fødsel, 
og den afspejler en højt standardiseret og speciali-
seret hær, hvor våbnene blev produceret i centrale 
våbensmedjer. Fundrige pladser som Himlingøje 
på Østsjælland, Gudme på Sydfyn og Sorte Muld på 
Bornholm blomstrede, og kontakten med Romerri-
get var intensiv. Nogle romerske provinser i Europa 
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blev udsat for en næsten total romanisering, hvor 
man byggede villaer, amfiteatre, byer og militær-
anlæg, og skriftkulturen var afgørende for at holde 
sammen på imperiet. Men også nord for den romer-
ske grænse var påvirkningen i de første 400 år af 
vor tidsregning meget stærk. Romerske genstande 
af høj kvalitet som bronzefade og glas blev brugt i 
de fineste familier, og der var også en livlig trafik af 
romerske våben og mønter. 

På den måde kom nordboerne for første gang i 
kontakt med skrift, for mange romerske genstande 
var forsynet med græske og latinske indskrifter – 
ofte i form af mesterstempler eller kejserens navn. 
Indskrifterne og kommunikation over store afstan-
de tjente som inspirationskilde for den eller de nor-
diske stormænd, der besluttede sig for at indføre et 
nordisk skriftsystem. 

Runerne blev altså opfundet i Norden, men vi 
kan ikke indkredse stedet mere præcist, for de 
ældste runeindskrifter er få, og de ligger for spredt 
både geografisk og kronologisk til, at vi kan komme 
det nærmere. Men måske er diskussionen om ét 
oprindelsessted omsonst, for runeskriften spredte 
sig med lynets hast til hele Norden, og måske er 
sandheden nærmere, at mange stormænd var invol-
veret – eller i det mindste mente, det var en god og 
smart idé. Kammen fra Vimose bærer indskriften 
harja, der enten kan være et mandsnavn med op-
rindelse i ordet hær og dermed være navnet på den 
person, som ejede kammen, eller ordet kan slet og 
ret betyde kam. Kammen blev ofret i mosen sam-
men med en masse våbenudstyr, som må stamme 
fra en overvunden hær. Om den er lokal eller fra et 
andet nordisk område, er umuligt at sige.

Oprindelsen
Det har i runologien ofte været debatteret, om det 
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var det græske, det latinske eller endog det etruski-
ske alfabet, der lå til grund for runernes udseende. 
Nogle af runernes former genfindes nemlig i de tre 
alfabeter. Fx har o-runen ö fællestræk med det græ-
ske omega Ω, r- og b-runerne P og b ligner de latin-
ske bogstaver R og B, og de skrå bistave (streger) på 
fx f-runen F har man villet se som en inspiration fra 
nogle af de etruskiske bogstaver. Men diskussionen 
virker på mange måder frugtesløs. Middelhavsalfa-
beterne var formentlig en fælles inspirationskilde 
til runernes opståen, samtidig med at der var et 
stærkt ønske om at fastholde den nordiske identitet 
og skabe et nyt skriftsystem. Man kunne have over-
taget et af middelhavsalfabeterne med ganske få 
justeringer, men man valgte at skabe sit eget. Rune-
alfabetet kom til at bestå af 24 tegn helt på linje med 
de græske og romerske skriftsystemer, men hvor de 
begyndte med a(lpha) og b(eta) – heraf alfabet – fik 
runerækken et helt andet udseende. Her begyndte 
man med runerne f-u-þ-a-r-k, som senere kom til 
at give runealfabetet navnet futharken. Det er stadig 
en gåde, hvorfor runealfabetet fik netop den række-
følge.

Før runerne blev opfundet, kunne kun ganske 
få mennesker i det nordiske område læse og skrive. 
Det var dem, der havde været i kontakt med den 
romerske skriftkultur. Stormændene havde set de 
græske og romerske indskrifter på de fine romerske 
handelsvarer, og måske havde de besøgt romerske 
provinser og været i kontakt med den veludviklede 
romerske skriftkultur. Enkelte havde måske endda 
forstået alfabetets væsen. At de enkelte tegn stod 
for en lyd, og at det var de enkelte tegns eller lydes 
sammenhæng, der dannede hele ord. Men for at 
udvikle et helt nyt skriftsystem skulle der uddan-
nelse og træning til. På stormandsgårdene i Norden 
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F f *fehu  ’kvæg, rigdom’ 

u u *ūruʀ ’urokse’ 

q I þ *þurisaʀ ’jætte, trold’ 

a a *ansuʀ ’as, gud’ 

P r *raidu  ’at ride, vogn’ 

k © K k *kauna  ’byld, sår’ 

g g *gebu  ’gave’ 

w ª w *wunju? ’glæde’? 

h h *hagalaʀ  ’hagl’ 

n n *naudiʀ  ’nød, tvang’ 

i i *īsaʀ  ’is’ 

j ™ ú j *jāra  ’år’ 

4 ï *īwaʀ  ’taks’ 

p p *perþu? ’frugttræ’ 

y R *algiʀ ’elg’ 

s å ø s *sōwilu ’sol’ 

t t *tīwaʀ ’Tyr’ (gudenavn) 

b b *berkana  ’birk’ 

E e e *ehwaʀ ’hest’ 

m m *mannaʀ ’mand’ 

l l *laguʀ ’vand, væske’ 

5 = ŋ *Ingwaʀ ’Ing’ (gudenavn) 

d d *dagaʀ ’dag’   

ö o *ōðila  ’arv’ 
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Jernalderens 
runealfabet med 
nogle af de mest 
almindelige varianter 
og udviklinger samt 
runernes navne. 
Navnene blev brugt som 
hjælp til runeristeren, 
så han eller hun bedre 
kunne huske, hvilken 
lyd den enkelte rune 
repræsenterede.
|| Lisbeth M. Imer

må flere have været skriftkyndige i latin og have haft 
god forståelse for lydsystemet. 

Det kan virke banalt for os, som har lært at læse 
og skrive fra barnsben, at man kendte et system, 
som blev kopieret over i et andet. Men for et jernal-
dermenneske var det mere kompliceret. De havde 
ikke lært deres modersmål at kende på skrift. Kun 
gennem tale. Hvad adskiller de enkelte ord fra hin-
anden? Hvad adskiller de enkelte lyde? Hvor mange 
lyde er der? Og hvordan får man samlet lydene i et 
system, som dækker mest muligt af det, man har 
behov for? 

Nogle lyde i det talte sprog i Norden kunne ikke 
gengives med tegn fra de eksisterende alfabeter. 
Her skulle der tænkes helt nyt, og der skulle tænkes 
over enhver detalje. Både grafisk og lydmæssigt. Der 
er også steder, hvor vi kommer helt tæt på tanke-
gangen bag de grafiske overvejelser. b-runen b eller 
B var fx en afspejling af det latinske bogstav B, mens 
p-runen p til gengæld ikke havde rod i det latinske 
bogstav P. Den var derimod en grafisk variant eller 
videreudvikling af b-runen, hvor de to indadvendte 
bistave på b-runen blev vendt udad i en mere åben 
form. Tanken må have været, at de to lydnære fo-
nemer b og p skulle have et nogenlunde ens grafisk 
udtryk. 

Det var en imponerende præstation at udvikle 
et skriftsystem, som var tilpasset det talte sprog i 
Norden. 

Vi ved ikke, hvordan den første futhark så ud. 
Det ældste runealfabet findes på en gravsten fra Kyl-
ver på Gotland fra begyndelsen af 400-tallet, men vi 
må gå ud fra, at alfabetet og runerne allerede havde 
en fastlagt form. De fleste runer består af en eller 
flere lodrette streger, som vi kalder for hovedstave, 
hvor der er påsat en eller flere skrå eller vandrette 
streger, bistave, eller kurvede linjer, som vi kalder 
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for bælge. En f-rune består fx af en hovedstav med 
to bistave F, en m-rune består af to hovedstave med 
to bistave m, og en b-rune består af en hovedstav 
med to bælge b. En standardiseret futhark kan let 
få en til at tro, at alle runer blev skåret over samme 
læst i alle indskrifter. Men virkeligheden er som 
altid mere nuanceret. 

I litteraturen – måske især i den ældre litteratur 
– kan man ofte læse, at runerne blev designet til at 
skulle skæres i træ. Det er naturligvis de lodrette 
og skrå streger, som har ført til konklusionen, og 
måske også ideen om, at det er svært at skære runde 
former ind i træ. Forskere har også ment, at rune-
rækkens opfinder bevidst undgik vandrette streger, 
fordi de ville forsvinde langs årerne i et stykke træ. 
Men kigger man grundigt på de ældste indskrifter, 
kan man se, at rundede former i høj grad eksisterer 
sammen med de mere kantede former, og at den 
ældste form for e-rune har en helt vandret bistav 
mellem de to hovedstave. Blandt middelalderens 
indskrifter er der mange rundede og smukt udskår-
ne runer. Havde man håndelag nok, kunne man 
snitte runer i hvad som helst.
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Et sølvbeslag til et 
skjoldhåndtag fra 
Illerup Ådal med 
runeindskriften 
niþijo tawide – Nithijo 
gjorde. I jernalderen 
var skriftretningen 
fri, og indskriften er 
ristet fra højre mod 
venstre. Runeristeren 
har forsøgt at gøre 
j- og o-runerne smukt 
rundede. 
|| Lennart Larsen/
Nationalmuseet

Ordet rune har en lang historie og er blevet til-
lagt mange betydninger. I det nu uddøde germanske 
sprog gotisk blev ordet rūna brugt som en oversæt-
telse af det græske begreb mystérion: mysterium 
eller hemmelighed. Det oldnordiske rún kan også 
betyde løndom eller skjult tale, og i oldengelsk blev 
det brugt som hemmelighed eller hemmeligt råd. 
Yderligere støtte for den gådefulde tilknytning til or-
det har man fundet i eddadigtet Hávamál (Den Højes 
Tale), hvor guden Odin for at komme i besiddelse af 
runernes kundskab må hænge i det vindblæste træ i 
ni nætter, såret med spyd og uden at få hverken vådt 
eller tørt. Her har ordet altså en helt klar sammen-
hæng med det mystiske, og det har hængt ved fore-
stillingen om runerne som en burre frem til i dag. 
Ordets tilknytning til det gådefulde og mystiske har 
været med til at udbrede den almindelige opfattelse, 
at runerne var magiske i sig selv. 

Men meget tyder på, at ordet har en mere 
jordnær forbindelse. Nyere undersøgelser viser, 
at roden i ordet rune – run – har tilknytning til 
udsagnsord som grave, skære eller ridse. Man kan 
sammenligne med ordet skrive, som stammer fra 
latin (scribere) og betyder at ridse ind. 

I modsætning til de latinske bogstaver havde 
hver rune sit eget navn eller betegnelse. Derved hav-
de runerne mere tilfælles med de græske bogstaver, 
som også havde navne, selv om de egentlig var arvet 
fra fønikisk, og med det keltiske skriftsystem og-
ham, som også opstod som følge af den romerske 
påvirkning efter Kristi fødsel. Runernes betegnelser 
var navneord, der blev hentet fra almindelige ord 
i sproget. Runenavnene kendes ikke fra de ældste 
runeindskrifter, men fra nogle europæiske og en-
gelske manuskripter fra 800- og 900-tallet, hvor den 
yngre runerække og de angelsaksiske runer blev 
gengivet.
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Runernes navne skulle fungere som huskere-
gel for den enkelte runerister. Princippet var, at 
den indledende lyd i ordet giver runens lydværdi. 
Runenavnet *fehu stod for f-runen F, runenavnet 
*ūruR stod for u-runen u, og *þurisaR var navnet for 
þ-runen q, som står for pustelyden θ (som i ordet 
thin på engelsk). Der er kun to tilfælde, hvor runeræ-
ne ikke fulgte dette princip, og det var der en god 
grund til. Runen y R hed *algiR, og runen 5 ŋ hed 
*IngwaR. Begge runenavne indeholdt de to runers 
lydværdier – ikke i begyndelsen af ordet, men der-
imod i slutningen af ordet i runenavnet *algiR og 
midt i ordet i runenavnet*IngwaR. Her var huske-
reglen så smart indrettet, at runens lydværdi blev 
udtalt præcis på den plads, hvor runen skulle bru-
ges, nemlig i midten af ordet og i slutningen af or-
det. Også her ser det ud til, at futharkens bagmand 
har tænkt over alle detaljer. 

Opfindelsen af runealfabetet var en succes, og 
inden længe skrev de germanske stammer over hele 
Europa med runer. Størst og hurtigst var udbredel-
sen i Norden, men i løbet af folkevandringstiden 
fra 400-tallet bredte runeskriften sig til store dele 
af det kontinentale fastland og til De Britiske Øer. I 
det sydlige Tyskland var der i 500- og 600-tallet en 
stærk runetradition, hvor man i dag finder mange 
runeindskrifter på våben og personligt udstyr i de 
velbevarede grave i området. I Frankrig er der fun-
det enkelte runeindskrifter på smykker og våben, og 
på De Britiske Øer udviklede futharken sig sammen 
med det oldengelske sprog. Her fortsatte man med 
at skrive med angelsaksiske runer, indtil vikingerne 
ankom flere hundrede år senere og introducerede 
en videreudvikling af jernalderens runealfabet, vi-
kingetidens 16-tegnsfuthark.

Nu kunne man tro, at alle i Norden – høj som 
lav – begyndte at skrive, når runerne var opfundet. 
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Sådan var det langtfra. Tværtimod var næsten alle 
analfabeter, og sådan blev det ved med at være i over 
tusind år. For det første var skriften udelukkende 
for de øverste lag i samfundet, og for det andet blev 
skriften ikke anvendt i stor udstrækning. Der er 
ikke tegn på, at runerne som skriftsystem opstod 
på samme måde som de fleste andre skriftsystemer 
verden over, nemlig i forbindelse med handel og ad-
ministration. Den slags indskrifter og arkivalier ser 
vi ikke blandt de ældste runeindskrifter, eller også 
er de ikke bevaret. Det tyder på, at runerne næsten 
udelukkende blev brugt i en epigrafisk skriftkultur, 
hvor indskrifterne blev bevaret på forskellige gen-
stande (smykker, værktøj og våben) og monumenter 
(runesten), men kun sjældent som længere tekster 
på materiale, der ikke tjente til andet end at skrive 
på. 

I jernalderen var alle aftaler mundtlige. Alle love 
og regler var baseret på en fælles forståelse, og intet 
synes at være nedskrevet – heller ikke regnskaber, 
inventarlister og handelsaftaler. Myter, fortællin-
ger, sange, slægtens historie og læren om guderne 
og den religiøse praksis blev gemt for eftertiden i 
hukommelsen og videregivet mundtligt fra den ene 
generation til den næste. Hvis vi mødte et jernal-
dermenneske i dag, ville vi blive imponerede over 
evnen til at huske og videreformidle selv de mest 
komplicerede historier.

Man kan spørge sig, hvordan det overhovedet 
kan lade sig gøre at opretholde en velindrettet sam-
fundsorden på det grundlag, for der var jo ikke to-
talt anarki. Svaret ligger delvis i, at landområderne 
og befolkningsgrupperne under én stormand ikke 
var særligt store. Det betød, at stormanden kunne 
have personlig kontakt med de personer, som han 
havde økonomiske, handelsmæssige og politiske 
aftaler med i sit eget landområde. Man kunne huske 
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aftalerne fra gang til gang, og der var en udstrakt 
brug af ritualer i forbindelse med indgåelse af afta-
ler og vidner, som kunne bedyre aftalens gyldighed. 

Fra antropologiske studier ved vi, at skrift fak-
tisk ikke er nødvendig for selv komplicerede sam-
fundsstrukturer. I skriftløse eller næsten skriftløse 
samfund har skriften først og fremmest betydning 
for kontakten med fremmede samfund. Hvis man 
overfører den tankegang til det forhistoriske Euro-
pa, var det i begyndelsen af runeskriftens levetid 
formentlig den konstante kontakt med Romerriget 
og samspillet med allierede germanske fyrster, der 
holdt runeskriften i live. 

Runeskriftens popularitet skal også ses som et 
udtryk for et ønske om at fastholde en sproglig iden-
titet hos de germanske stammer, som ellers hurtigt 
kunne blive rendt over ende af det romerske impe-
rium. Man kan ikke tale om en national identitet, 
for i jernalderen var der ikke nationer, som vi for-
står det i dag. Der var sikkert skiftende identiteter 
og måske forskellige slags identiteter samtidig, alt 
efter hvilke sammenhænge folk indgik i. Det kunne 
fx være en stammeidentitet, en landsdelsidentitet, 
en nordisk identitet og en fælles germansk identi-
tet. Runeskriften var med til at fastholde en nordisk 
sproglig identitet, som stod i modsætning til den 
romersk-latinske, og den gik aldrig rigtig af mode.

De ældste runeindskrifter
Inden vi begynder at kigge på de ældste runeind-
skrifter, skal vi foretage et lille regnestykke. Fra yng-
re romersk jernalder (fra ca. år 150 til ca. 375/400) 
er der bevaret ca. 50 runeindskrifter fra hele Nor-
den. Hvis man nu antog, at de repræsenterede alle 
de genstande, der var ristet runer på i perioden, 
ville det svare til, at der blev ristet en runeindskrift 
hvert femte år i Norden. Det siger sig selv, at så få 
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indskrifter ikke var nok til at holde en skrifttradi-
tion i live. Kundskaben og teknikken skulle holdes 
ved lige, og man skulle lære kommende generatio-
ner af runeristere op. Der er imidlertid ikke bevaret 
øvelsesindskrifter, som demonstrerer større eller 
mindre grad af skriftforståelse. Skriveøvelser ville 
man skære i forgængeligt materiale som træpinde 
og knogler, eller man kunne ridse øvelser i jorden 
eller i sneen med en pind. 

Men indskrifter skåret i træ er for længst rådnet 
væk. Vi må derfor gå ud fra, at de bevarede indskrif-
ter kun repræsenterer en meget lille brøkdel af 
jernalderens samlede runeskriftkultur. Det er umu-
ligt at svare på, hvor mange indskrifter der oprinde-
lig var, men vi kan godt tillade os at gisne. Hvis man 
forestiller sig, at hver runekyndig ristede mindst 
en indskrift hver måned – og det er endda lavt sat 
– når vi på 250 år op på ca. 3.000 runeindskrifter 
pr. runerister. Det tal skal ganges med antallet af 
runeristere, og selv om der ikke var flere tusinde 
runekyndige, måske ikke engang flere hundrede, så 
når vi op på mange tusinde runeindskrifter, som vi 
intet kender til. 

Når vi alligevel kan tillade os at drage konklusi-
oner om udbredelsen af runeskriftkulturen, hæn-
ger det sammen med, at skriften i jernalderen var 
forbeholdt en snæver kreds. Runerne blev stort set 
aldrig ristet på dagligdagens genstande, fx keramik, 
men næsten udelukkende på værdifulde genstande 
som kvinders pragtfulde dragtspænder, hænge-
smykker af guld, mænds paradevåben og på rune-
sten. Det var eliten, der havde behov for og adgang 
til runeskrift som den nye og smarte måde at kom-
munikere på, men det var ikke nødvendigvis stor-
manden eller -kvinden selv, der ristede runerne. 

Mange indskrifter kan knyttes til håndværkerne. 
Enten fordi de var på værktøj, eller fordi indskrif-
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tens budskab var, at en bestemt person havde lavet 
en genstand. Det kan virke underligt i dag, at det 
var håndværkeren, der var synlig i materialet. Men 
vi skal huske på, at vi for det første ikke har alle 
indskrifter bevaret, og for det andet var håndvær-
keren ikke den lokale smed, der skoede heste og 
reparerede vognhjul dagen lang. Nærmest tvært-
imod. Det var højt specialiserede og veluddannede 
mennesker, der var i tæt kontakt med stormanden. 
De var en del af handelsmiljøet og kom på de store 
gårde, hvor den største udveksling af varer og ideer 
fandt sted. 

En af de mest berømte håndværkere i danmarks-
historien møder vi på et af guldhornene fra Galle-
hus fra første halvdel af 400-tallet. Det blev fundet i 
1734 af Jerk Lassen, en fattig husmand, som var ude 
for at grave ler ganske få meter fra det sted, hvor 
det lange guldhorn (uden runeindskrift) var blevet 
fundet knap 100 år tidligere. Indskriften på Jerk 
Lassens horn lyder: ”Jeg HlewagastiR HoltijaR gjorde 
hornet.” Navnet HlewagastiR ser man ofte oversat 
med Lægæst, selv om førsteleddet hlewa- både kan 
betyde læ og rygte. HoltijaR kan betyde Holtes søn 
eller fra Holt. 

Indskriften og hornenes mange billeder kender 
vi kun fra de tegninger, der blev lavet, da de blev 
fundet. Guldhornene blev nemlig stjålet i 1802 af 
guldsmeden Niels Heidenreich (1761-1844), som slog 
hornene i stykker og smeltede dem om til smykker 
og indiske mønter. Et par ørenringe af guld fra guld-
hornene er i dag udstillet sammen med kopier af 
guldhornene på Nationalmuseet. 

I dag regner vi justitssekretær og forfatter 
Joachim Richard Paullis (1691-1759) tegning af det 
korte guldhorn med indskriften for den mest på-
lidelige, men selv om han uden tvivl gengav runer-
ne rigtigt, er der alligevel detaljer, som kan være 
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gået tabt i tegnerens ønske om at fremstille noget 
nøjagtigt. Selv om runerne står meget sirligt på 
tegningen, havde Paulli ikke meget tilovers for guld-
hornsmesterens kunstneriske evner. Han skrev, 
at runerne var indgraveret med usikker hånd som 
med ”en Grav-stikke” – en lille mejsel med skråt 
tilslebet spids. Runerne på Paullis tegning fremstår 
altså smukkere, end de gjorde på det oprindelige 
guldhorn. 

Indskrifter på jernalderens våben repræsenterer 
i stor udstrækning de håndværkere, der stod bag 
produktionen af genstandene og i mindre grad ejer-
ne af genstandene. På to af lansespidserne fra det 
store våbenofferfund i Illerup Ådal fra begyndelsen 
af det 3. århundrede er der det samme navn, wagni-
jo. Pudsigt nok er en tredje lansespids af nøjagtig 
samme type og med nøjagtig samme indskrift fun-
det i våbenofferfundet Vimose på Fyn. Vi har altså 
tre lansespidser med tre nøjagtigt ens indskrifter 
fra forskellige steder i landet, og det leder tankerne 
hen på de romerske sværdklinger, som var stemplet 
med våbenproducentens navn fra de romerske eller 
provincialromerske fabrikker. Lansen var i denne 
periode af jernalderen et af de vigtigste våben i 
nordisk krigsførelse, og det er meget sandsynligt, 
at de nordiske våbensmede efterlignede den ro-
merske måde at gøre tingene på. Stemplet wagnijo 
var udtryk for, at våbnene kom fra samme nordiske 
fabrik og samtidig en garanti for, at varen var af høj 
kvalitet. 

De fleste af de bevarede indskrifter fra jernalde-
ren er kortfattede og består for det meste af navne. 
Det kunne være navnet på ejeren af genstanden, 
håndværkeren eller en stormand. Vi ved ikke ret 
meget om nedskrevne meddelelser, men det er 
sandsynligt, at der mellem stormandsfamilierne var 
en form for skriftlig kontakt. Jernalderens samfund 
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i Nordeuropa var baseret på forskellige og omskif-
telige alliancer mellem stormændene, og nedfæl-
dede beskeder kunne være en måde at vedligeholde 
kontakterne på. I et samfund, som egentlig ikke var 
baseret på skrift, kunne ord – og nedskrivning og 
fremsendelse af dem – virke mere respektindgyden-
de end selv at møde op. Pointen er, at man kunne 
distancere sig selv fra den direkte kommunikation. 
Ved skriftlige beskeder var man heller ikke afhæn-
gig af en mellemmand eller formidler, som måske 
misforstod beskeden og fremførte den forkert, og 
man kunne kommunikere over længere afstande. 
En besked på en vokstavle, et stykke birkebark, en 
læderhud eller en tilskåret tynd træplade kunne 
sendes med stormandens betroede mand. 

Sådan en indskrift blev fundet i midten af 
1700-tallet – for så at forsvinde. Den blev fundet i 
Kragehul Mose på Fyn, formentlig som en del af de 
genstande, der blev ofret i forbindelse med de store 
våbenofre i jernalderen. Den kendes kun fra teg-
neren Søren Abildgaards beskrivelse fra 1761. Han 
beskriver genstanden som 

”en tÿnd flad Spon 2 Tom̅er breed (ca. 5 cm) og et 
Qvarter lang (ca. 15 cm), af Rør eller Aske Træ med 
2 Rader store Rune Bogstaver og andre Figurer paa, 
og endnu er der paa den ene columne en liden Rad 
af smaa Runer over de store subtil udskaarne.” 

Træpladen må have været ganske tynd og mindet 
lidt om et stykke finer, men tekstens indhold er 
desværre gået tabt. 

En europæisk kilde fra midten eller anden halv-
del af 500-tallet tyder på, at den slags skriftlige med-
delelser var velkendte blandt magteliten i andre 
dele af Europa. Venantius Fortunatus (ca. 530/40-ca. 
600/609), som var biskop i Merovingerriget, skrev et 
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brev til Flavus, som vi ellers ikke kender fra kilder-
ne, og opfordrede ham til at lade høre fra sig: 

”Den barbariske rune males på tavler af asketræ. 
Det som papyrus ellers gør, kan også et fladt stykke 
træ.” 

Ville Flavus ikke skrive, som han plejede, til Venan-
tius, kunne han male runer på en trætavle eller en 
glat kævle. 

Det kan undre, at meddelelser ikke er bevaret 
for eftertiden, men grunden må være, at tynde spå-
ner af asketræ eller bark har dårlige betingelser for 
at overleve i Nordens fugtige klima. Det er kende-
tegnende, at det eneste mulige eksempel stammer 
fra de iltfattige forhold i en mose, hvor der er gode 
bevaringsforhold for træ. Men måske kommer vi i 
fremtiden til at se flere eksempler, når der skal fore-
tages arkæologiske udgravninger i de danske moser.

Jernalderens stormænd viste også deres format 
på andre måder end ved at sende runebreve på træ. 
Deres navne kender vi fra de runesten, som i jernal-
deren blev rejst først i Norge, siden Sverige, og fra 
de cirkulære hængesmykker af guld, som i løbet af 
400- og 500-tallet vandt stor udbredelse i Europa. 
Hængesmykkerne kalder vi brakteater efter det 
latinske bractea, som betyder tynd metalplade, og 
de blev lavet af tynde plader af guldblik, som blev 
præget på den ene side og derefter forsynet med en 
øsken, så smykket kunne bæres om halsen. 

Der er fundet næsten 1.000 brakteater i Europa. 
Størstedelen er fra Norden. Forbillederne for brak-
teaterne var uden tvivl de senromerske mønter eller 
kejsermedaljoner, hvor kejseren blev portrætteret. 
På de tidligste brakteater var motivet et mandsan-
sigt set i profil, men af og til kan man se en mandlig 
rytter med langt hår sat op i en kunstfærdig frisure. 
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Guldbrakteater 
blev brugt som 
værdighedstegn, og 
stormænd gav dem 
formentlig til nære 
allierede. Denne er fra 
Gudme på Fyn og viser 
måske historien om 
guden Balders død. 
|| Lennart Larsen/
Nationalmuseet

Andre viser en mandsfigur sammen med forskellige 
dyr eller tre personer i en gruppe. På nogle af de 
yngste brakteater er der et firbenet dyr, og på de 
alleryngste er ornamentikken helt abstrakt. 

Der er mange muligheder for at tolke braktea-
ternes motiver. Det kan være afbildninger af de 
nordiske guder – eller af herskere, der vil vise, at de 
nedstammer fra Odin. Det er nemlig nærliggende at 
læse nogle af historierne fra den nordiske mytologi 
i billederne. Det gælder fx Tyr, der ofrede sin hånd 
ved at stikke den ind i gabet på Fenrisulven og der-
ved udsatte Ragnarok for en stund. Man kunne også 
forestille sig, at andre myter og fortællinger blev 
fortalt ved enkelte billedfremstillinger på braktea-
terne. Motivet på brakteaten fra Lellinge ved Køge 
er en mandsperson, som stikker sin tommel i mun-
den. Det minder om et springende punkt i historien 
om Sigurd Fafnersbane, den nordiske sagnhelt. Han 
dræber dragen Fafner og steger dens hjerte, men 
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brænder sig og stikker tommelen i munden. Da han 
smager blodet fra den besejrede drages hjerte, får 
han evnen til at forstå fuglenes tale og kan afsløre 
sine forrædere.

Sammenligner man med de senromerske møn-
ter og kejsermedaljoner, er det sandsynligt, at 
brakteaternes personer var stormænd, der lod sig 
portrættere som handlekraftige herskere og for at 
legitimere deres magt gerne ville fortælle, at de ned-
stammede fra guder og helte. Samme genre finder 
vi hos sagnkongerne, hvor skjoldungerne, som hav-
de kongesæde i Lejre, siges at nedstamme fra Odin. 
Brakteaterne blev lavet i flere identiske kopier, som 
blev givet som gaver til alliancepartnere, og dermed 
blev de en del af kommunikationsformen blandt 
samfundets ledere. 

Ca. en fjerdedel af brakteaterne bærer indskrif-
ter. De består af latinske bogstaver, runer eller 
tegn. Indskrifterne er ofte meningsløst sludder, 
men der er også hele sætninger med klar mening. 
Hovedparten af indskrifterne består af navne og 
ord, som har forbindelse til magi og mytologi. Per-
sonnavnene forekommer oftest på de brakteater, 
hvor vi ser en mandsperson til hest. Det er navne 
som Sabar (den vise), GliaugiR (den glansøjede) og 
Niuwila (ynglingen). På nogle brakteater fra Dan-
mark ser vi ordet houaR, den høje, eller omskriv-
ninger og forkortelser for det. Den høje kendes fra 
eddadigtet Hávamál (Den Højes Tale), hvor fortæl-
lingen er lagt i munden på Odin. Navnet Niuwila 
kan sigte til Balder, og det er også muligt, at der er 
en reference til ham på en brakteat fra Gudme, som 
formentlig viser Balders død, hvor Balder bliver 
skudt med en pil af mistelten. Her står indskriften 
undR, der kan tolkes som spire eller skud og dermed 
muligvis sigter netop til den pil, som Balder blev 
skudt med. 
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Sammen med navnene findes ord, som viser 
stormandens position som hersker og beskytter 
med aner hos guderne og de mytologiske helte. Det 
er fx det lille ord alu, som har været tolket på for-
skellig vis. Nogle forskere vil oversætte ordet med 
øl og referere til de drikkelag, som det var storman-
dens ret og pligt at invitere til. Ordet kan imidlertid 
også betyde noget andet, nemlig ”jeg beskytter/for-
svarer” eller ”jeg giver styrke”, og det passer bedre 
med brugen af ordet, som også findes på våben og 
runesten. 

Men selv om det måske er en mere kedelig tolk-
ning, betyder det ikke, at vi behøver at gå glip af 
de øldrikkende stormænd i jernalderen. Et andet 
ord laþu, som også findes på brakteaterne, betyder 
nemlig indbydelse eller ”jeg indbyder”. Her finder 
man stormandens pligt til at huse og beværte ind-
budte gæster. Det var stormanden, der stod for de 
religiøse ceremonier, og måske er det på brakteater-
ne, vi ser nogle af de trylleord, der blev brugt i den 
førkristne kult. 

På en brakteat fra Sjælland står der: ”Jeg giver 
lykke”, sammen med stormandens navne. En lig-
nende tekst finder vi på brakteaten fra Skodborg 
syd for Vejen i Jylland. Her står der: ”Lykke, Alawin”, 
tre gange, og sammenligner man med indskrifterne 
på andre brakteater eller andre genstandstyper, ser 
det ud til, at netop gentagelsen har en betydning. 

Det var i store træk de samme remser, der blev 
brugt mange steder i Nordeuropa, selv om dialek-
terne og runeformerne var forskellige. Brakteaten 
fra Undley i England har et lidt anderledes motiv 
end de nordiske brakteater og er klart inspireret 
af romerske mønter. Her ses myten om Romulus 
og Remus, der dier hos hunulven sammen med et 
mandshoved med hjelm. Nogle runer i indskriften 
er skrevet som binderuner – runer, som har fælles 
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hovedstav: gæ͡ g͡o g͡æ. Sprogforskerne er ikke sikre 
på, hvad sekvensen betyder, men noget lignende 
findes også på et spydskaft fra Kragehul Mose (slut-
ningen af 400-tallet), hvor den indgår i teksten ”Jeg, 
Asgisls eril, hedder Muha ga͡ g͡a g͡a … kraft … vier(?)”, 
og her er den også skrevet med binderuner. Remsen 
hører formentlig til en kendt trylleformel eller rem-
se, som ville have givet fuldstændig mening for et 
jernaldermenneske. 

Indskriften på spydskaftet fra Kragehul Mose er 
ristet af en erilaR, som på nudansk ville hedde en 
eril, hvis ordet ellers havde overlevet til vore dage. 
Vi ved ikke, hvilken betydning ordet havde i jernal-
deren, men der var formentlig tale om en budbrin-
ger, som skulle nedskrive eller videregive meddelel-
ser i stormandens tjeneste. Erilen optræder i flere 
indskrifter, fx den gådefulde genstand fra Lindhol-
men i Skåne, hvor han kaldes ”den listige”, og han er 
også omtalt på flere runesten fra Norge og Sverige. 
På runestenen fra Rosseland i Norge står der: ”Jeg 
WagigaR, Agilamundos eril”, og Järsberg-stenen i 
Sverige har indskriften: ”Jeg erilen kaldes den strid-
bare, jeg hedder Ravn. Jeg skriver runerne.”

Meget tyder altså på, at en eril var en særlig per-
son, som i de ældste perioder af runeskriftens leve-
tid skulle sørge for monumenter og indskrifter med 
stor betydning. Han var måske en højt uddannet 
håndværker, som stod for udførelsen af pragtfulde 
smykker. Det kunne indskriften på Bratsberg-smyk-
ket tyde på. Smykket blev produceret omkring år 
500 i Norge, og her står der slet og ret: ”Jeg, erilen”. 
Måske var det erilens signatur? 

Læse- og skrivekyndighed 
De fleste kan formentlig godt sætte sig ind i, hvor 
vanskeligt det må have været at ridse eller skære 
runer i et stykke træ eller metal med en spids nål 
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eller en lille kniv. Nogle mestrede naturligvis den 
kunst bedre end andre. Som i ethvert samfund var 
der elendige skrivere og dygtige skrivere, der gjorde 
skrivefærdighederne til kunst. Og så var der ny-
begynderne, der nok havde hørt om runer og lært 
futharken, men som ikke var i stand til at forfatte 
en egentlig indskrift. Men de skrev alligevel, for det 
var forbundet med megen anseelse og høj status at 
kunne skrive. 

Våbensmeden Wagnijo, som vi kender fra lanse-
spidserne fra Illerup Ådal og Vimose, var en af de 
dygtige. Det gælder også Nithijo fra Illerup Ådal. 
Nithijos kollega Swarta, som ristede runer på et 
skjoldhåndtagsbeslag af bronze, havde derimod 
ikke den samme rutine. Swarta ristede godt nok ru-
nerne helt korrekt, men han fejlbedømte pladsen, 
så den sidste a-rune i Swarta fik plads – liggende 
– under resten af indskriften. Heller ikke risteren 
af runeindskriften på Vimose-kammen havde stor 
rutine i at riste runer. Runerne står lidt skævt, og 
nogle streger er skåret flere gange. 

Mange runeindskrifter blev udført med stor 
kunstnerisk finesse. På takstykket fra Lindholmen 
Mose i Skåne er runernes hoved- og bistave ristet 
med flere streger for at give indskriften et flot ud-
seende, og det er de også på et spydskaft fra Nydam, 
der er dateret til årtierne omkring år 500. Indskrif-
ten er ligetil – ta͡uit eka: ”Jeg har gjort”, står der. Ud 
over at runerne er ristet med flere streger, er nogle 
af dem dobbeltristede, så t-runen ikke kun har to 
bistave, men fire. Den næstfølgende a-rune er ristet 
to gange, hvor bistavene på de to runer vender mod 
hinanden. Det har naturligvis gjort indskriften svæ-
rere at tyde. Pudsigt nok finder man samme type 
runer på en urne fra Spong Hill i England, og det 
vidner om de vidtrækkende kontakter, der må have 
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været mellem de nordeuropæiske stormænd og 
deres runeristere. 

Selv om enkelte runeristere gjorde runeristnin-
gen til en kunstart, er der ikke meget, der tyder på, 
at skriften blev anvendt i særlig høj grad i jernal-
derens samfund. Vender vi os mod de forskellige 
typer af indskrifter fra perioden, hører de nemlig til 
blandt de produkter, der er almindelige i de første 
stadier af læse- og skrivekyndighed. Især person-
navne, ejerindskrifter, mesterindskrifter eller nav-
net på den genstand, som bærer runeindskriften. 

På mange genstande står der: ”Jeg skrev runer-
ne” eller lignende, hvilket tyder på, at der var noget 
særligt ved at blive indlemmet i den intellektuelle 
klub. Ordene på skrift vandt nemlig en grad af evig-
hed, som det talte ord ikke havde. 

Sprog og forandringer
Sproget i jernalderens runeindskrifter virker 
fremmed på os. Umiddelbart kan vi kun genkende 
ganske få ord. Det gælder fx ordet horna – horn – i 
indskriften på det korte guldhorn og ordet stainaR 
(sten) på runestenene. Vi kan ikke uden videre kal-
de jernalderens sprog for dansk. Over hele Norden 
talte man et fælles nordisk sprog, selv om det ikke 
er sandsynligt, at talesproget og udtalen var helt ens 
overalt. Vi kan dog ikke spore regionale eller lokale 
forskelle i de overleverede runeindskrifter, og det 
tyder på, at skriftsproget kunne standardiseres. I 
dag kalder vi jernalderens sprog for urnordisk, fordi 
vi opfatter det som moderen til alle nuværende nor-
diske sprog. 

Urnordisk kan kendes på, at mange ord var 
længere og indeholdt flere stavelser end tilsvaren-
de ord på senere sprogtrin. En bjørn hed *bernuR, 
en hund *hundaR, og en ulv *wulfaR. Vi har ikke så 
mange forskellige urnordiske ord på skrift, men vi 
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kan genfinde mønstret i mange af jernalderens nav-
ne. HlewagastiR fra guldhornsteksten består af to 
navneled hlewa- og -gastiR og betyder henholdsvis 
berømt/læ og gæst/fremmed. Efterleddet -gastiR 
kender vi fra en række andre af jernalderens navne i 
Norden. Enkelte navne blev dannet af afledninger af 
tillægsord og blev i begyndelsen først og fremmest 
brugt som tilnavne. Hertil hører navne som Swarta 
(den sorte) og Lamo (den lamme).

Jernalderens navne afviger stærkt fra de navne, 
vi kender fra vikingetiden og senere perioder. Det 
er ikke helt klart, hvorfor det forholder sig sådan, 
men en del af forklaringen skal søges i de kolossale 
sproglige forandringer, der fandt sted mod slutnin-
gen af jernalderen. De betød også, at futharken kom 
til at se helt anderledes ud. I perioden udviklede 
sproget sig meget – faktisk så meget, at man kan 
tale om den største sproglige udvikling i dansk no-
gensinde. Fra hele Norden har vi ærgerligt nok kun 
ganske få runeindskrifter fra 600-tallet, men ud 
fra de bevarede ord fra jernalderen og kendskab til 
vikingetidens sprog kan vi rekonstruere store dele 
af forløbet. 

De tre største sproglige forandringer kalder vi 
for synkope, omlyd og brydning. Synkopen betød, at 
tryksvage stavelser faldt bort, hvorved ordene blev 
kortere, mens omlyd førte til, at vokalerne ændrede 
karakter. Det gælder fx ordet gastiR, som blev til 
gæstr på olddansk, ved at den sidste vokal, i, havde 
påvirket den første vokal a, så den blev til en æ-lyd. 
Og endelig kunne der opstå brydning af et ord, som 
bestod i, at en kort e-lyd i en trykstærk stavelse 
blev ændret under påvirkning af et a eller et u i en 
følgende tryksvag stavelse. Det gjaldt fx i det urnor-
diske ord for hest, *ehwaR, som udviklede sig til iōR. 
Samtidig faldt j bort i forlyd, fx i ordet år, som på 
urnordisk hed *jāra og udviklede sig til *ār(a). Det 
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Hen mod vikingetiden 
havde runernes 
navne kraftigt ændret 
karakter. Sproglige 
udviklinger og tidens 
politiske strømninger 
skabte et behov for 
en radikal ændring af 
skriftsystemet, som 
kom til at bestå af 16 
tegn. 
|| Lisbeth M. Imer

F f fē ’kvæg, rigdom’ 

u u ūR ’urokse’ 

q  þ þurs ’jætte, trold’ 

» ą āss  ’as, gud’ 

5 r ræið  ’at ride, vogn’ 

K k kaun  ’byld, sår’ 

h h hagall  ’hagl’ 

N n nauðR  ’nød, tvang’ 

i i īss  ’is’ 

æ a ār ’år’ 

c s sōl ’sol’ 

T t Tȳr ’Tyr’ (gudenavn) 

b b bjarkan  ’birk’ 

ª m maðR ’mand’ 

l l lǫgR ’vand’ 

y R ȳR ’taks’ 

kom til at betyde, at j-runen kom til at betegne en 
a-lyd i stedet for en j-lyd som tidligere. 

De sproglige udviklinger kan være vanskelige 
helt at begribe, men ikke desto mindre er de vigtige 
for fortællingen frem mod vikingetidens indskrif-
ter. Det var nemlig med afsæt i ændringerne, at 
runealfabetet begyndte at forandre sig. Runenavne-
ne i jernalderens futhark havde en vigtig funktion 
som huskeredskab, og når navne ændrede karakter, 
kunne det være svært at huske, hvilken lyd den en-
kelte rune repræsenterede. 

Måske er det derfor, at der i løbet af jernalde-
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rens slutning blev anvendt færre og færre runer i 
jernalderens 24-tegnsalfabet. Men den sidste del 
af udviklingen hen mod vikingetidens 16-tegns-
futhark foregik formentlig som bevidste fravalg af 
runer. Ændringerne foregik selvfølgelig ikke med 
samme hast over hele Norden, men de førte til, at 
man i 700-tallet skrev med et runealfabet, som be-
stod af 16 tegn. I 800-tallet blev futharken yderligere 
forenklet. Det skete ved, at de runer, der havde to 
hovedstave (h- og m-runerne h og m), grafisk blev 
forenklet til kun at have en hovedstav, nemlig h h og 
m ª. 

På nogle af de danske runesten fra 800-tallet 
finder vi futharken som en del af indskriften. Den 
fungerede måske som nøgle til at læse indskriften 
eller som en manifestation af den beslutning, der 
formentlig blev taget af en gruppe intellektuelle, 
som i samråd besluttede at rydde op i den eksiste-
rende skriftbrug, hvor der kunne herske stor usik-
kerhed om valget af runer. 

Vi kan ikke sætte navn på de mennesker, som 
stod bag, men der er ingen tvivl om, at de hørte til i 
det netværk af stormænd, som havde stærk kontakt 
i hele Norden. Kort sagt udviklede den nordiske 
runeskrift sig som konsekvens af sproglige udvik-
linger og tidens politiske begivenheder.

Runestenen fra 
Skjern i Midtjylland 
blev rejst af Sasgerd, 
Finulvs datter, efter 
hendes mand Odinkar, 
Asbjørns søn, den dyre 
og drottro. Sasgerd 
forsøgte at forhindre, 
at monumentet blev 
ødelagt ved at nedkalde 
en forbandelse over 
den, der måtte skænde 
det. Forbandelsen står 
på toppen af stenen: 
”En sejdkarl skal 
den mand være, som 
bryder disse kumler.” 
I vikingetiden var 
det en meget kraftig 
fornærmelse for mænd 
at blive forbundet med 
sejd, for det var kun 
kvinder, der udøvede 
den trolddomskunst.
|| Roberto Fortuna/
Nationalmuseet  



Vikinge-
tidens runer
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Skrift og 
samfund
I 700-tallet blev der bygget en række store anlæg 
i Danmark. Dannevirke, der var blevet opført i 
400-tallet som værn mod trusler sydfra, og som 
endnu i 600-tallet bestod af lange jordvolde, blev 
i 737 forstærket af en fire meter høj palisadevold, 
som strakte sig over ca. 15 km. Lidt nordligere i Jyl-
land, ved Nybro nord for Varde, har arkæologiske 
udgravninger afsløret spor efter en 3,5 meter bred, 
stolpebygget vej, der kunne følges over 57 meter. 
Vejen blev formentlig bygget i 761. 

Og på Samsø blev Kanhavekanalen anlagt i 726. 
Kanalen bestod af en gravet rende, som strakte 
sig tværs gennem øens smalleste sted. Fra Samsø 
kunne man overvåge og kontrollere sejladsen i de 
indre danske farvande, og man kunne hurtigt sejle 
fremmede skibe i møde, uanset om de gik vest eller 
øst om øen. 

Anlægsarbejderne peger på øget centralisering 
af magten i det danske område, simpelthen fordi de 
store konstruktioner krævede mange ressourcer og 
meget mandskab. Den 500 meter lange og 11 meter 
brede Kanhavekanal blev jo i sagens natur gravet i 
hånden. Om der på dette tidlige tidspunkt var en 
kongemagt, er usikkert, men en kilde fra slutnin-
gen af 700-tallet – Willibrords levned skrevet af den 
engelske lærde Alcuin – fortæller om Willibrords 
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Vikingetiden forbindes 
oftest med runesten, 
men der blev også 
skrevet på andre 
ting. Her er det et 
dragtspænde fra 
Duesminde på Lolland, 
hvor nogen har skrevet 
hele futharken. Men 
der er en fejl. Den 
sidste rune, som skulle 
have været en R-rune y, 
er blevet til en omvendt 
r-rune å – måske fordi 
de to r-lyde i løbet af 
vikingetiden smeltede 
sammen. Runeristeren 
havde formentlig svært 
ved at skelne mellem de 
to, men kunne alligevel 
godt huske, at der var 
en forskel i måden at 
skrive dem på. 
|| John Lee/
Nationalmuseet

missionsvirksomhed blandt danerne, hvor Ongen-
dus – eller Angantyr – regerede.

Det var også i 700-tallet, at de første  bylignende 
samfund opstod. Ribe var den første by og blev 
grundlagt tidligt i 700-tallet, hvor bebyggelsen blev 
udlagt efter et fast mønster, og lidt senere i 700-tal-
let eller omkring 800 kom også Kaupang i det sydli-
ge Norge, Birka i Mälardalen i Sverige og Hedeby på 
østkysten ved Jyllands rod.

Nogle forskere mener, at social rang blev arvelig 
i løbet af 700-tallet, fordi antallet af rige gravlæggel-
ser faldt. Det skyldes formentlig, at social rang ikke 
længere blev tildelt efter personlig fortjeneste – det 
var slut med, at en kriger eller en hærfører kunne 
vinde så stor personlig rigdom og hæder. I stedet 
blev der etableret en struktur med færre familier 
i aristokratiet, hvor den sociale position blev fast-
holdt gennem arvefølge.

Samtidig med de hjemlige samfundsændringer 
var der også nye tider på vej i Europa. Karolingerne, 
som herskede over store dele af Vesteuropa, be-
gyndte at bruge skrift i meget større udstrækning 
end hidtil set i de vesteuropæiske kongedømmer, 
som fulgte efter Romerriget. Man regner med, 
at der i 700- og 800-tallet blev produceret hele 
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50.000 bøger, og brug af skrift blev rygraden i hele 
det statslige apparat. Hos karolingerne fandt en 
skriftreform sted på omtrent denne tid. Her skrev 
man naturligvis med latinske bogstaver, og i slutnin-
gen af 700-tallet udviklede man minuskelskriften 
(minuskel kommer af latin, minusculus, der betyder 
”noget mindre”) formentlig på initiativ af den magt-
fulde hersker Karl den Store (ca. 742-814). Minuskel-
skriften sparede plads og endte med at udkonkurre-
re alle andre skrifttyper i Europas kristne områder.

Ændringerne i runealfabetet var måske inspire-
ret af reformen i det kristne Europa. Den fandt sted 
samtidig med, at de sproglige udviklinger havde 
gjort det vanskeligt at bruge runerne i praksis. Men 
skriftreformerne kan måske også kædes sammen 
med politiske begivenheder. Magten blev samlet på 
færre hænder, og når man skulle have en besked 
frem til sine allierede, kunne det ikke nytte, at mod-
tageren skulle bruge lang tid på at afkode indskrif-
ten – eller i værste fald misforstå den. Derfor var 
det vigtigt, at der blev taget beslutning om et nogen-
lunde fastlagt skrivemønster.

Det runealfabet, som blev fastlagt i begyndelsen 
af vikingetiden, skulle vise sig at blive lige så stor 
en succes som runeskriftens opfindelse mere end 
et halvt årtusind tidligere. Selv om et alfabet bestå-
ende af 16 tegn kan virke umuligt at skrive med for 
moderne mennesker, beholdt runerne i Danmark 
samme form og karakter i næsten 200 år. Det var 
først frem mod vikingetidens slutning, at nye toner 
igen kom ind i runeskriften.

Men også for vikingerne fik ændringerne betyd-
ning. De sproglige forandringer i jernalderen betød, 
at antallet af vokaler blev udvidet fra kun fem til ti. 
De vokaler, som er særligt kendetegnende for de 
nordiske sprog i dag, y, æ, ø og å, stammer fra den 
tid. 
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Derfor kan det virke mærkeligt, at den nye 
futhark kun indeholdt fire runer, som skulle dække 
over alle ti vokaler. Men systemet var ret snedigt 
gennemtænkt. Alle de rundede vokaler u, o, y, ø 
(dem, hvor man spidser mund for at udtale dem) og 
halvvokalen w blev repræsenteret af u-runen, og 
i-runen dækkede både i og e. Nogle af konsonanter-
ne måtte også dækkes af en og samme rune, men det 
var altid beslægtede lyde, der havde en fælles rune. 
t-runen stod dermed for t og d, k-runen stod for k 
og g, og b-runen stod for b og p. 

De nye skriveregler slog hurtigt igennem. Po-
pulariteten skyldtes måske, at man havde skabt et 
skriftsystem, hvor forskellig udtale af ordene blev 
udvisket. Selv i områder, hvor udtalen var stærkt 
afvigende, ville en runetekst være forståelig, så 
længe ordforråd og grammatik var ens. På den måde 
kunne man opretholde alliancer ved hjælp af skrift-
lige beskeder over store afstande. Vikingerne kaldte 
ifølge middelalderlige kilder deres sprog for dǫnsk 
tunga – dansk tunge – og det var en fællesbetegnel-
se for det sprog, der blev talt i Norden. Når vi i dag 
taler om vikingetidens sprog, siger vi runesvensk 
eller oldsvensk om det sprog, der blev talt i Sverige, 
olddansk om sproget i Danmark og gammelnorsk 
om sproget i Norge.

Kort tid efter at 16-tegnsalfabetet blev fastlagt, 
blev der dannet et nyt og mere forenklet skriftsy-
stem. I dag taler vi om langkvistrunerne og kort-
kvistrunerne. Langkvistrunerne kalder man også 
for danske runer, for de var mest almindelige i 
Danmark. De havde lange bistave set i forhold til 
kortkvistrunerne, som havde korte bistave. Kort-
kvistrunerne blev dannet ud fra en tanke om grafisk 
spejlvending, som kun til en vis grad ses hos lang-
kvistrunerne. n-runen n er en spejlvending af a-ru-
nen a, l-runen l af t-runen t, s-runen s af R-runen §, 
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og ą-runen » af b-runen o. Kortkvistrunerne kaldes 
også de svensk-norske runer på grund af udbredel-
sen i de områder. Det er rigtigt nok, at der kun er 
ganske få indskrifter med kortkvistruner i vikinge-
tidens Danmark, men man skal passe på med at 
generalisere for meget, for kortkvistrunerne blev 
først og fremmest brugt i den tidlige vikingetid, og 
netop fra den periode er der ikke overleveret mange 
danske indskrifter.

Indskrifterne
Når vi ser bort fra runestenene, er det bevarede an-
tal af runeindskrifter meget lille. Ja, det ville faktisk 
være umuligt at beskrive vikingetidens skriftbrug 
og få en fornemmelse af det talte sprog i Danmark, 
hvis det ikke var for runestenene. I det nuværende 
Danmark kan indskrifter på andre materialer end 
runesten næsten tælles på én hånd, og i de øvrige 
nordiske lande er situationen ikke meget anderle-
des. 

Hvis vi regner med, at vikingetiden varede fra ca. 
800 til ca. 1050, og der fra den periode er bevaret ca. 
200 indskrifter fra det nuværende Danmark, så ville 
det svare til, at der blev ristet knap en runeindskrift 
om året. Konklusionen må være, at der er tusindvis 
af indskrifter, som er gået tabt eller ikke er fundet.

Selv om indskrifterne er få, tegner der sig et 
mønster for skriftkulturens udbredelse i ældre vi-
kingetid. Det var i stormandsfamilierne, man besad 
evnen til at riste runer. Fra Vølsungesagaen, som 
blev nedskrevet på Island i 1200- eller 1300-tallet 
og blandt andet handler om den mytologiske helt 
Sigurd Fafnersbanes bedrifter, ved vi, at det hørte 
til god opdragelse at lære runer og at kunne begå sig 
i fremmede samfund. I sagaen kan man læse, at Re-
gin, Sigurds fosterfar, lærte ham idrætter, brætspil, 
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Fortiden indgår 
meget ofte i 
populærkulturen og i 
vittighedstegninger. 
Således også runer og 
runesten. Her er det 
illustratoren Claus 
Bigum (1961-), der har 
ladet sig inspirere.
|| Claus Bigum

runer og mange sprog, som det var skik for konge-
sønner. 

Samme tankegang møder vi i Rigsþula, et edda-
digt fra Den Ældre Edda, hvor Rig, som i virkelig-
heden er guden Heimdal, vandrer rundt blandt 
menneskene. Digtet er en skildring af stændernes 
livsform, bolig og arbejde, og han besøger tre fami-
lier, først trællen, så bonden og til sidst storbonden 
Jarl, som er den eneste af de tre stænder, der bliver 
oplært i runekunsten. 

De islandske sagaer og Den Ældre Edda beskri-
ver forholdene i vikingetiden, som de så ud for 
forfatterne i 1200-tallet. Men runerne optræder 
formentlig også i Ansgars Levnedsbeskrivelse (Vita 
Ansgarii), som handler om den frankiske missionær 
Ansgar (ca. 801-865). Her fortælles det: 
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”Da ovennævnte tjener [Ansgar] havde været hos 
dem [svenskerne] halvandet år, vendte de med sik-
kert bevis på, at de havde udrettet noget, og med et 
brev, som Kongen med egen hånd på den der bru-
gelige måde havde tegnet, tilbage til hans højhed 
Kejseren.” 

Det opfattes sædvanligvis som et runebrev, som 
kongen har sendt med missionæren hjem. Hvis det 
er sandt, må vi gå ud fra, at en eller flere ved kejse-
rens hof kunne læse det. Vi ved ikke særlig meget 
om vikingetidens intellektuelle, men oplysningerne 
ligger i hvert fald langt fra de traditionelle forestil-
linger om vikingerne som fåmælte bønder eller 
hærgende pirater. Og det passer meget bedre med, 
at Harald Blåtand brugte runeskriften på sin store 
runesten i Jelling som et fint og gammelt, intellek-
tuelt skriftsystem.

Det er også karakteristisk, at indskrifterne fin-
des i de tidligste bydannelser, som netop var skudt 
op på strategisk udvalgte pladser i Norden: Birka, 
Kaupang, Ribe og Hedeby. De havde alle let eller 
direkte adgang til datidens motorvej, havet. 

Eftersom der er så få runeindskrifter bevaret 
fra den ældre vikingetid, har vi næsten ingen arkæ-
ologiske beviser for de meddelelser, der blev sendt 
frem og tilbage. Dog fandt man en aflang, firkantet, 
tilskåret pind af træ med runer på tre sider under 
udgravninger af Hedeby i slutningen af 1960’erne. 
Indskriften er beskadiget på grund af sit lange op-
hold i jorden, men meget tyder på, at pinden blev 
sendt i forbindelse med handel. Teksten begynder 
med raþi utlfR (Lad Oddulv læse dette). Ordet raþi 
er en form af verbet ráða, som betyder at råde eller 
at tyde, og det brugte man ofte i forbindelse med at 
læse eller afkode runetekster. Teksten fortsætter: 
”Lad Oddulv sende til Ørik/Ødrik” eller ”Oddulv 
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sendte til Ødrik”, og ordet solgte kan muligvis læses 
i teksten. Herefter bliver læsningen vanskelig, men 
”et dårligt sværd” eller ”det dårlige sværd” nævnes 
flere gange. Det er meget fristende at tolke runepin-
dens tekst som danmarkshistoriens første skriftlige 
klage over en dårlig handel. 

Uanset om tolkningen er rigtig, tyder indskrif-
tens længde på, at vi allerede i de tidligste byer ser 
en spirende runeskriftkultur, som i den sene vikin-
getid og langt op i middelalderen blomstrede side 
om side med den latinske skrift. At vikingetidens 
samfund var baseret på mundtlige aftaler, kan der 
imidlertid ikke være tvivl om. Man brugte sikkert de 
ældgamle traditioner, hvor man kunne sværge en ed 
foran et antal vidner. Selv om der var love og regler, 
tyder intet på, at de skulle være skrevet ned i særlig 
stor udstrækning. Forsa-ringen fra Hälsingland i 
Sverige er den eneste nedskrevne kilde, som stam-
mer fra vikingetiden – formentlig 900-tallet. Der 
findes forskellige oversættelser af teksten, men 
forskerne er enige om, at teksten drejer sig om stør-
relsen på bøder i okser og øre, som fordobles, hver 
gang en forseelse gentages. 

Antydninger af mundtlig tradition ser vi på de 
mange runesten, som blev rejst i vikingetiden. Her 
er teksten ofte formet efter et bestemt rytmisk 
mønster. Det viser, at den havde rod i en mundtlig 
kultur, og titler som þulr – taler, vismand – som vi 
kender fra Snoldelev-stenen, og den ’glammende 
mand’ på Tryggevælde-stenen kunne tyde på, at 
mænd havde særlige roller, hvor de var beskæftiget 
med at huske vigtige historier, begivenheder, love, 
regler og myter – og fremsige loven.

Runesten
Det er ikke uden grund, at vikingetidens skrift-
kultur ofte bliver sidestillet med runesten. Andre 
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arkæologiske fund er dårligt bevarede, og der er 
noget dragende over de store monumenter af sten, 
som endnu i enkelte, heldige tilfælde står på deres 
oprindelige pladser. Runesten var mindesten, som 
oftest blev rejst i forbindelse med dødsfald, men 
ikke nødvendigvis på gravpladserne. De blev nær-
mere rejst på kendte samlingssteder.

Men vikingetidens berømte runesten havde 
dybe rødder i jernalderens samfund. Allerede fra 
runeskriftens begyndelse i yngre romersk jernalder 
(ca. 150-375/400) blev der rejst runesten i Norge, og 
senere ved folkevandringstidens begyndelse (ca. 
375/400) også i Sverige. Det er generelt for jernal-
derens runesten, at de blev rejst i forbindelse med 
gravhøje eller større gravpladser. 

Fra Blekinge kender vi til fire runesten, som 
hørte til den samme slægt. De blev rejst inden for 
en ganske kort årrække i slutningen af 500-tallet 
eller 600-tallet. Den eneste af de fire, som endnu 
står på sin oprindelige plads, er Björketorp-stenen. 
Sammen med to andre indskriftsløse sten danner 
den et trekantet monument, som står præcis, hvor 
tre sognegrænser i dag støder op til hinanden. Man 
kan forestille sig, at runestenene blev rejst i en 
periode, hvor magten i et større område blev lagt 
over på færre hænder. På Istaby-stenen møder vi 
nemlig de personer, som historien handlede om. 
Indskriften lyder ”Efter HariwulfR skrev HaþuwulfR, 
 HaeruwulfRs ætling, disse runer.” I dag ville vi kalde 
de tre mænd Hærulv, Hådulv og Hjorulv – person-
navne, der ikke længere er i brug i det danske sprog. 
Det interessante ved indskriften er, at vi også får 
et indblik i navneskikken. Alle tre navne begynder 
med det samme forbogstav, og efterleddet er også 
det samme. På den måde kunne man vise sit slægt-
skab i en tid, hvor efternavne ikke var opfundet. 
Skikken kan spores i hele vikingetiden. 
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I det nuværende Danmark kom runestens-
skikken først til i løbet af 700-tallet, dvs. lige før 
vikingetidens begyndelse. Der blev ikke rejst mange 
runesten i Danmark i de første par århundreder af 
vikingetiden. Fra 700-tallet er der bevaret omkring 
ti runesten, fra 800-tallet omtrent det samme, og 
i 900-tallet frem mod kristendommens indførelse 
er der bevaret ca. 20. Men derefter blev sagen en 
anden. Kort efter kristendommens indførelse blev 
der rejst over 150 sten i løbet af et par generationer. 
Skikken klingede først ud hen mod år 1100 i Dan-
mark, da de første stenkirker begyndte at skyde op 
rundt omkring i landet. Kirkerne blev de nye natur-
lige samlingspladser, og nu blev det her, man lagde 
sin energi i at manifestere sig.

Da man begyndte at rejse runesten i Danmark, 
skete der til gengæld en nedgang i de andre nor-
diske lande. Berømte sten som Rök og Oklunda 
i Östergötland og Sparlösa i Västergötland blev 
rejst i 800-tallet i Sverige, men ellers blev der kun 
rejst en håndfuld runesten i Norge og Sverige i æl-
dre vikinge tid. Vi skal helt frem til indførelsen af 
kristen dommen i de lande, før runestenene atter 
vandt indpas. Men så tog skikken også fart – i hvert 
fald for Sveriges vedkommende. I løbet af 1000-tal-
let blev der rejst tæt på 2.300 runesten i Sverige, ca. 
1.000 alene i Uppland, mens der i Norge kun kendes 
ca. 50 runesten fra vikingetiden.

I vikingetiden blev runestenene rejst i områder, 
hvor man talte det nordiske sprog. Det var om-
råderne, hvor vikingerne havde retten til jorden: 
Danmark, Norge og Sverige samt på De Britiske Øer, 
hvor nordboerne bosatte sig. På Isle of Man blev 
der rejst stenkors med runer af de indvandrende 
nordmænd og deres efterkommere. På Færøerne 
er der muligvis fundet en enkelt runesten, mens 
der i Island og Grønland ikke blev rejst runesten. 
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Her kom hovedparten af tilflytterne fra Norge og De 
Britiske Øer, hvor skikken med runesten ikke var 
særlig udbredt. 

Der er kun fundet en enkelt sten med runer 
langs de russiske floder, der udgjorde vikingernes 
handelsruter. I Berezanj i Ukraine er der fundet en 
sten, som har udgjort gavlen til en stenkiste. Den 
bærer indskriften ”Grane gjorde dette hvælv efter 
Karl, sin fælle.” Stenen blev altså ikke rejst på en 
kendt samlingsplads som de fleste andre runesten, 
men var en del af et kristent gravmonument, sådan 
som det siden blev skik og brug – især i Sverige.

I dag har vi måske svært ved at forstå, hvor 
vigtige runestenene var for vikingetidens menne-
sker. Der blev ikke skrevet meget i vikingetidens 
samfund, men at rejse runesten gav en mulighed 
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Vikingerne rejste 
ud og efterlod sig 
spor overalt. Her 
er det indskriften 
på balustraden i 
Hagia Sofia i Istanbul 
(Konstantinopel), 
Tyrkiet, hvor Halfdan 
og måske Arne skrev 
deres navne. De fandt 
det åbenbart vigtigt at 
efterlade sig spor i det 
hellige rum.
|| Cobija/Wikimedia 
Commons

for at skrive sig selv ind i historien. Man kunne 
sætte ord på sin egen rolle i forbindelse med vigtige 
begivenheder, og det var der stor magt og prestige 
forbundet med. Der var symbolværdi i at riste sit 
eget navn eller en meddelelse på sten, for sten var 
uforgængelige – i hvert fald mere uforgængelige end 
en træstolpe. På nogle runesten ristede stenrejse-
ren en forbandelse over dem, der måtte ødelægge, 
besudle eller fjerne mindesmærket. Det vidner om, 
hvor vigtige monumenterne var. Men det peger også 
på, at hærværk fandt sted – ellers ville det jo ikke 
være nødvendigt at prøve at forhindre det. 

Teksterne blev ikke kun ristet for samtiden, men 
i høj grad også for eftertiden. Det var meningen, 
at begivenheden og personerne nævnt på stenen 
skulle mindes for evigt. Nogle af runestenenes tek-
ster fremhævede endda helt bogstaveligt det evige 
minde, fx Års-stenen i Nordjylland, hvis indskrift 
afsluttes med: ”Stenen forkynder, at her vil den stå 
længe, den skal omtale Valtokes varde.” På Tillit-
se-stenen på Lolland afsluttes der med: ”Altid vil 
stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som 
Eskil gjorde.” 

Nogle indskrifter var rytmisk komponeret i 
et poetisk sprog, for det gjorde de vigtige udsagn 
lettere at huske. Samtidig viser runestenene, at 
man ønskede at holde fast i eller skabe en fælles 
hukommelse, og personen bag budskabet kunne 
bestemme, hvordan historien blev fortalt. Sådan 
kunne man styre, hvordan historien blev husket, og 
det var Harald Blåtand godt klar over, da han rejste 
sin rune sten i Jelling. Vi har kun en anelse om de 
interne magtkampe, der lå til grund for de politi-
ske tiltag, som i dag er manifesteret i blandt andet 
to vældige høje og en enormt lang skibssætning i 
Jelling. Det ligger fast, at det er sejrherrerne, der 
skriver historien. 
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En runesten fra 
Flemløse nævner  
Roulv og hans slægt.  
Teksten lyder: ”Efter
Roulv står denne sten.
Han var nuRa-gode,
sønnerne satte efter.
Åver malede.” Ordet 
nuRa er ikke tolket med 
sikkerhed, men det er 
muligt, at det betyder 
næsboernes. Det 
stemmer fint overens 
med findestedet 
nær Helnæs på det 
sydvestlige Fyn.
|| Roberto Fortuna/
Nationalmuseet

Der lå ikke de samme epokegørende begiven-
heder bag rejsningen af alle andre runesten i Dan-
mark, men motivet var grundlæggende set det sam-
me. Forskellen er, at hovedpersonerne på de andre 
runesten er helt eller delvist ukendte. I Danmark 
begyndte vi først at skrive de historiske begiven-
heder ned ret sent, og runestenene med navne på 
personer og begivenheder flyder derfor rundt som 
isbjerge i et ellers ukendt historisk hav. Men rune-
stenenes tilstedeværelse viser, at nogle slægter hav-
de behov for at markere sig enten på det helt lokale 
plan eller regionalt. Behovet kom ikke til udtryk alle 
steder i landet samtidig, for der var forskel på, hvor 
magtkampene foregik – og til hvilken tid. 

Goden Roulv
Hvis man vil vide mere om de tidlige magtkampe i 
Danmark, kan man blive klogere ved at rette blikket 
mod Fyn. Her var der i 700-tallet en gode, der hed 
Roulv. En gode var en hedensk præst, som også 
kunne have verdslige opgaver. Han havde altså stor 
magt. Vi kender Roulv fra fire runesten, som blev 
rejst forskellige steder på Fyn. På den nu forsvund-
ne Avnslev-sten på det østlige Fyn står der: ”… står 
denne sten. Ro … satte … og Roulv gjorde …” Teksten 
er meget fragmenteret, men der er ikke tvivl om, at 
Roulv var den aktivt handlende person. På en sten 
fra Flemløse på det sydvestlige Fyn står der kun to 
ord: ”Roulv sis”. Forskere mener, at sis er et trylle-
ord, som kan læses både forfra og bagfra, men ordet 
kan også give sproglig mening som det olddanske 
sess: sæde. Det kan tolkes som et tilnavn til Roulv, 
for det var en yndet skik i vikingetiden at tilføje 
et navn, så personen blev adskilt fra andre med 
samme navn. Man kan forestille sig, at stenen blev 
rejst ved Roulvs stormandsgård, der var hans sæde. 
Vi ved ikke, hvor stenen oprindelig stod – den blev 
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fundet omkring 1840 foran porten til en gård i Vold-
tofte nær Flemløse. Helnæs-stenen stammer også 
fra området, og her får vi lidt mere at vide om Roulv. 
Teksten lyder: 

”Roulv, nuRa-gode, satte stenen efter Gudmund, sin 
brorsøn. [De] druknede […] Åver malede [ristede 
runerne].” 

Og den sidste sten, der hørte til Roulv og hans slægt, 
er en anden sten fra Flemløse, som blev rejst efter 
Roulvs død. 

De fire runesten udgør næsten halvdelen af de 
runesten, der blev rejst inden for det nuværende 
Danmarks grænser i 700-tallet, og det virker jo 
unægtelig, som om Roulv og hans slægt var ivrige 
efter at befæste magten på Fyn. Indskriften på 
Helnæs-stenen er usædvanligt lang for tekster i 
den tidlige vikingetid, hvor de ofte blot bestod af et 
enkelt navn. Det var også usædvanligt at rejse rune-
sten efter en nevø. 

Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvad der præcis 
er foregået, men dette scenarie ligger ligefor: Den 
gamle stormand, der var bror til Roulv, døde. Hans 
positioner i samfundet, både verdslige og kultiske, 
og måske det meste af hans jordiske gods, blev over-
draget til hans søn, den unge Gudmund, som af en 
eller anden grund var ude at sejle. Vi skal nok ikke 
forestille os en fredelig fisketur, men snarere et 
krigstogt mod en ukendt fjende. Under kamphand-
lingerne gik Gudmunds skib ned, og hele mandska-
bet druknede. Gudmund efterlod sig tilsyneladende 
ikke arvinger, eller også var børnene små. Derfor 
gik rettighederne et trin tilbage i den mandlige linje, 
og Roulv kom til. 

Måske er det derfor, at Roulv – og efter ham hans 
unavngivne sønner – gjorde så stort et nummer ud 



55 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

af at manifestere sig, og måske var det derfor, at det 
var så vigtigt at få nedfældet begivenhederne. Alle i 
stormandskredsene var klar over, at Roulv ikke var 
den retmæssige arvtager, og det var nødvendigt med 
en kraftig markering. 

Man kan ikke lade være med at tænke på, om det 
var af samme årsag, Harald Blåtand opførte de store 
monumenter i Jelling.

Runeristerne og uddøde ord
Der kunne være mange årsager til at rejse runesten, 
og baggrunden for den enkelte runesten kender 
vi ikke i detaljer. Men af og til dukker der alligevel 
oplysninger op, som giver os et praj. På en runesten, 
som nu står i Gunderup Kirkes våbenhus syd for 
Ålborg, er ristet teksten: 

”Toke rejste disse sten og gjorde disse kumler efter 
sin måg Ebbe, en god thegn, og Tove, sin moder. De 
ligger begge i denne høj. Ebbe undte Toke sit gods 
efter sig.” 

Stenen stod oprindelig på eller ved en gravhøj, og 
teksten afslører med vendingen ”disse sten”, at der 
var flere sten i monumentet. Der er også gjort kum-
ler – mindesmærker – uden at vi dog i dag kan pege 
helt præcist på, hvad de bestod af. Det var yderst 
sjældent, at runestensteksterne direkte nævnte 
arveforholdene inden for en familie, for de var for-
mentlig fastlagte og ufravigelige. Men Toke fandt 
det altså nødvendigt at nævne arven, og årsagen er 
indlysende. Ordet måg betyder nemlig stedfar. Toke 
og Ebbe var ikke blodsbeslægtede, og derfor var det 
nødvendigt at forklare arveforholdene for omverde-
nen.

På Gunderup-stenen og mange andre runesten 
møder vi en række ord, som vi ikke umiddelbart 
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kender, fordi de er gledet ud af sprogbrugen. Ordet 
thegn er en titel, som fribårne mænd med meget 
jord havde. Thegnen var lederen i lokalsamfundet 
og stod sikkert også for de kultiske aktiviteter. Det 
viser indskriften på Glavendrup-stenen, hvor Alle 
Sølve var kendt som både stormand og præst. Tek-
sten lyder: 

”Ragnhild satte denne sten efter Alle Sølve, viernes 
gode, hirdens hæderværdige thegn. Alles sønner 
gjorde disse kumler efter deres far og hans kone 
efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter 
sin drot. Thor vie disse runer. Til en ræte vorde 
den, som ailti denne sten eller drager den efter en 
anden.”

Ordet ræte bruges ikke længere i det danske sprog, 
men kan måske knyttes til dialektordet ræde, der 
bruges som skældsord om mennesker eller om 
skræmmevæsener. Betydningen af verbet ailti er 
omstridt, men har muligvis noget at gøre med at øve 
hærværk eller beskadige stenen.

Det er også på Glavendrup-stenen, vi møder en 
af de få navngivne runeristere fra vikingetidens 
Danmark. Sote ristede runerne på stenen efter sin 
drot, hans herre, og samme Sote ristede runerne 
på Glavendrup-stenens ’søster’, Tryggevælde-ste-
nen, der stammer fra det østlige Sjælland. Den 
blev formentlig rejst i et monument, som lignede 
Glavendrup-monumentet, og som også blev opført 
af Ragnhild. Runeristeren Sote havde en vis positi-
on i samfundet, for han rejste nemlig også selv en 
runesten, som nu står i Rønninge Kirkes våbenhus 
på Fyn. Ragnhild, som stod bag opførelsen af monu-
menterne i Glavendrup og Tryggevælde, optræder 
ikke i historiske kilder. Men hun dukker op på de to 
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runesten som en af vikingetidens magtfulde kvin-
der.

Ellers var de danske runeristere meget forskel-
lige. I Danmark var ristning af runesten ikke et pro-
fessionelt hverv, hvor runeristere – som i 1000-tal-
lets Sverige – rejste rundt i landskaberne. Langt de 
fleste danske runesten var amatørarbejder – forstå-
et på den måde, at stenrejseren enten huggede ru-
nerne selv eller fik et nært familiemedlem til det. 

Det vidner om et samfund, hvor i hvert fald eli-
tens mennesker kunne læse og skrive.

Handelsmændene 
I tiden før kristendommen var runestenene sam-
men med læse- og skrivekyndigheden forbeholdt de 
øverste lag i samfundet. Harald Blåtands runesten i 
Jelling blev den sidste manifestation af elitens eks-
klusive adgang til skrift. Siden blev det anderledes. I 
løbet af et par generationer – fra ca. 970 til ca. 1020 – 
blev der rejst runesten i Danmark som aldrig før.

Der var mange grunde til, at der blev rejst over 
150 runesten i den periode. Kristendommens indfø-
relse, borgerkrig, magtkampe, urolighed og de man-
ge, nye handelsbyer i hele landet var begivenheder 
og tiltag, som satte gang i rejsningen af runesten. 
Uroligheder og nye tider gjorde, at folk fik brug for 
at holde fast i gamle traditioner og værdier, og her 
var runestenene og gamle måder at gøre tingene på 
en af dem. 

Man kunne forestille sig, at Haralds runesten 
i Jelling var et forbillede for de runesten, der blev 
rejst i kølvandet på det budskab, der var hugget 
ind i stenen, men sådan blev det ikke. Harald Blå-
tands runesten er unik. Ikke en af de tidligkristne 
runesten har indskriften ordnet i vandrette bånd, 
og ingen har den rige ornamentik, som til overflod 
fylder den store Jelling-stens flader. Tværtimod var 



Den århusianske 
maskesten fortæller om 
Gunulv, Øgot, Aslak og 
Rolf, som rejste stenen 
efter deres fælle Ful. 
Han døde, da konger 
kæmpede. En næsten 
enslydende tekst 
står på en runesten 
i Västergötland i 
Sverige, og det vidner 
om, at krigere over 
hele Norden tog del i 
kongernes magtkampe. 
|| Moesgaard Museum
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de tilpasset den lokale og traditionelle skik, hvor 
indskrifterne var ordnet i lodrette rækker eller an-
dre former for skriftbånd.

Samtidig fik flere sociale grupper adgang til ru-
neskriften. På mange af runestenene fra den sene 
vikingetid ser vi en ny titel – fælle – som bruges om 
mænd, der havde et fællesskab inden for krig eller 
handelsvirksomhed. De kom til at spille en større og 
større rolle. 

I næsten hele ældre vikingetid var der kun gan-
ske få handelsbyer i Norden, men i slutningen af 
perioden voksede adskillige nye byer frem. Viborg, 
Århus, Ålborg, Odense, Lund, Roskilde og flere an-
dre byer har rødder i den sene vikingetid. Byerne 
blev administrative centre for kirken og konge-
magten, og her var der naturligt nok også masser af 
handel.

Handelsmændene – eller fællerne – havde kon-
takter i store områder. En af runestenene fra Århus 
blev rejst efter en mand, der hed Asser Sakse, som 
ejede skib med Arne. Stenen blev rejst af Toste, 
Hove og Frebjørn, det fælaug, handelsfællesskab 
eller forbund, som var afgørende for sikkerheden. 
Det var formentlig mænd, som også deltog i krig. 
Der kunne være udskiftning i fælaugene, når et 
medlem døde i krig, og det er måske det, vi ser på 
Västra Karaby-stenen i Skåne, som havde nogle af de 
samme personer repræsenteret. Her lyder indskrif-
ten: ”Hals og Frebjørn rejste disse sten efter Hove, 
deres fælle.” Hove, som var en af stenrejserne i År-
hus, faldt altså formentlig i kamp og blev i fælauget 
erstattet af fællen Hals.

Mod slutningen af vikingetiden ser vi en stigning 
i antallet af bevarede runeindskrifter. I byerne var 
der til en vis grad en skriftlig kommunikation mel-
lem handelsmændene, og nogle håndværkere og 
møntmestre gjorde opmærksom på sig selv og deres 
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virksomhed ved at sætte deres navne på forskellige 
genstande og mønter. Og så er det i byerne, at vi 
første gang ser nogle af de mange indskrifter, som 
var produktet af de skriveøvelser, der var nødven-
dige for at lære skrivekunsten. De findes oftest på 
flade ribben fra de større husdyr eller på tilskårne 
træpinde. 

Indskrifterne i sig selv er ret kedelige. Det var 
nemlig endeløse rækker af stavelser, alfabet øvelser, 
rækker af ens runer eller navnet på det materiale, 
man ristede på – måske krydret med risterens navn. 
Men at de findes i så stort antal, er tegn på, at flere 
begyndte at skrive. 

Måske skal man se den øgede skrivelyst som et 
samspil med eller en påvirkning fra det latinske 
skriftvæsen, som blev indført i Norden mod slut-
ningen af vikingetiden. Indførelsen af de latinske 
bogstaver betød nemlig ikke, at man straks holdt op 
med at skrive med runer. 

Så langtfra. 
Svend Estridsen, som var konge af Danmark fra 

1047 til 1076, var efter alt at dømme latinkyndig, 
men på de mønter, som blev slået i de sidste år af 
Svends regeringstid, blev der skrevet på modersmå-
let med indslag af oldengelsk – og med runer. 

Runeskriften og den latinske skrift levede side 
om side som aktive skriftsystemer i hele middelal-
deren. Runeskriften må have stået meget stærkt og 
været i flittig brug, da den veludviklede og religiøst 
etablerede latinske skriftkultur buldrede ind i 
Norden med kristendommens indførelse. Når man 
ser bort fra landskabslovene, som blev nedskrevet 
i slutningen af 1200-tallet, blev de latinske bogsta-
ver først brugt sent i modersmålet. Bogstaverne og 
latinen var i begyndelsen stærkt knyttet til kirken 
og senere også til statens administration. Først hen 
mod 1400 blev det almindeligt at bruge bogstaver 
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til at skrive på dansk, og derfor var der i flere hund-
rede år stadig brug for runerne, når man skulle ud-
trykke sig på sit modersmål. 

Det er med andre ord i middelalderen, at langt 
de fleste runeindskrifter blev ristet. 

Gunhild-korset blev 
skåret i hvalrostand. 
Teksten er en blanding 
af citater fra Bibelen 
og en anmodning til 
beskueren om at bede 
for korsets ejer. Det 
var normalt, at børn 
af stormænd fik et 
kristent navn – fx 
Helena – sammen 
med det traditionelle 
nordiske (Gunhild). 
Først mod slutningen 
af middelalderen havde 
de nye kristne navne 
næsten fortrængt de 
nordiske. 
|| Lennart Larsen/
Nationalmuseet
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Bøger,  
bogstaver  
og runer
I middelalderen skrev man ikke kun med runer, og 
det var ikke længere kun dansk, der blev skrevet. 
Sammen med indførelsen af kristendommen kom 
de latinske bogstaver, bøgerne og det latinske sprog. 
Nogle af de tidligste eksempler på anvendelsen af 
bogstaver i Danmark er Svend Tveskægs (-1014) 
mønter fra omkring 995, hvor der på latin står 
”ZVEN REX AD DENER” – Svend, danernes konge. 

Men nordboerne var også på andre måder i 
kontakt med bøger og bogstaver længe før middel-
alderen. I hele vikingetiden hærgede og plyndrede 
vikingerne de europæiske klostre og stjal dyrebare 
skatte, heriblandt bøger. Bøger var nemlig kostba-
re, ikke blot fordi det var en tidskrævende proces 
at forarbejde dyrehuder til pergament, men også 
fordi bøgernes indbindinger kunne være forsynet 
med både ædelt metal og ædle sten. Det var kræs 
for en vild viking at få sådan en godbid med hjem i 
sækken. Bogens indhold var vikingerne sikkert lige-
glade med, og der var heller ikke mange, der forstod 
det kristne volapyk, siderne var fyldt med. Man kan 
kun gisne om, hvor mange af klostrenes manuskrip-
ter eventyrlystne vikinger flåede fra hinanden.

Vikingetidens tro var baseret på det talte ord, 
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som blev fremsagt på højtidelig vis i forbindelse 
med ritualer. Der var ikke en hellig bog, som fortalte 
om gudernes liv og levned – de historier blev først 
nedfældet langt senere. I stedet blev skik og sædva-
ne givet videre fra den ene generation til den næste. 
Kristendommen var derimod baseret på den hellige 
bog, Bibelen, og det var her, bogstavskriften først 
fandt vej ind i landet. 

Kirker skød op alle vegne. Rundt omkring i lan-
det er der spor efter de ældste trækirker, men det 
var først fra midten af 1000-tallet, at det store kirke-
byggeri begyndte. De første stenkirker blev bygget 
i byerne, og i 1100- og 1200-tallet blev der opført ca. 
2.000 kirker. På samme tid kom klostrene til. De 
første klostre blev stiftet i slutningen af 1000-tal-
let i Lund og Odense, og i løbet af anden halvdel af 
1100-tallet tog også dette byggeri fart. Medlemmer 
af kongefamilien finansierede de ældste klostre, og 
i løbet af 1100-tallet blev det moderne blandt rigets 
stormænd at give en del af familieformuen til at 
grundlægge et kloster.

I løbet af få århundreder ændrede landet struk-
tur, og byerne blev centrum for handel og admini-
stration. I 1000-tallet boede under en procent af 
befolkningen i byerne, men allerede i 1200-tallet var 
antallet steget til formentlig ti procent. Man be-
gyndte at tale om ”bymænd”, men først fra omkring 
år 1400 optræder ”borgeren” i de skriftlige kilder. 

Det var især kirkerne og oprettelsen af kloster-
væsenet, som i begyndelsen af middelalderen skab-
te et voldsomt behov for latinsk skolede præster. Vi 
ved meget lidt om den gruppe af mennesker, men 
man forventede af sognepræsten, at han kunne 
håndtere de liturgiske bøger korrekt under gudstje-
nesten og terpe de religiøse tekster med sognebør-
nene. Fra skriftlige kilder ved vi, at de første bisper, 
kannikker og munke kom fra Tyskland, England og 
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Frankrig, og de blev danmarkshistoriens første im-
port af intellektuel arbejdskraft.

I begyndelsen af middelalderen var der derfor 
vandtætte skotter mellem runeskriften og bogstav-
skriften. Bogstaverne og latinen var stærkt knyttet 
til kristendommen, ikke bare i manuskriptkunsten, 
men også som indskrifter på forskellige typer af 
inventar i kirkerne, fx på kalk og disk, alter, grav-
plader af bly og som inskriptioner på væggene. Til 
gengæld blev runerne kun meget sjældent brugt i 
bogkunsten. 

I løbet af ganske kort tid fandt runerne alligevel 
vej ind i kirkens religiøse rum. I ældre middelalder 
blev kristne, latinske bønner skrevet med både 
runer og bogstaver. Derimod skal vi helt frem til 
midten af 1200-tallet og landskabslovene, før vi har 
de første tegn på, at man brugte bogstaverne til at 
udtrykke sig på modersmålet. Så i stedet for at tale 
om, at runerne i middelalderen tabte terræn til bog-
staverne, skal man måske hellere tale om det om-
vendte – i hvert fald i de første flere hundrede år.

Det gælder med andre ord om at holde tungen 
lige i munden, når man skal prøve at forstå middel-
alderens skriftkultur, der kan virke som et virvar af 
bogstaver, runer og sprog.

Latin og gammeldansk 
I vikingetiden blev folkemålene i Norden opfattet 
som et fælles sprog – dansk tunge – men i slutnin-
gen af vikingetiden splittede dialekterne op i det, 
vi i dag kalder for østnordisk og vestnordisk. Øst-
nordisk kalder man det, der blev talt i Sverige og 
Danmark, og vestnordisk er det, der blev talt i Norge 
og på de nordatlantiske øer. I dag kalder vi det dan-
ske sprog i middelalderen for gammeldansk, og i 
løbet af perioden blev dialektforskellene mellem de 
forskellige landsdele mere og mere udtalte. Vi ser 
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det i de forskellige afskrifter af lovteksterne, der 
dækkede forskellige dele af landet, og det kommer 
også indimellem til udtryk i runeteksterne. Dog var 
forskellene i sprogene eller dialekterne ikke større, 
end at den islandske forfatter og høvding Snorri 
Sturlusons (ca. 1178-1241) brorsøn, Óláfr Þórðars-
son (ca. 1210-1259) fra Island, og den danske konge 
Valdemar Sejr (1170-1241) kunne føre samtale med 
hinanden. 

Allerede i vikingetiden var der lån af ord fra 
fremmede sprog. Mange var ord og begreber, som 
man ikke tidligere havde haft brug for at beskrive. 
Ordet kristen fra Haralds Jelling-sten var lånt via 
oldengelsk fra græsk, og det samme gjaldt ordene 
kirke og præst. Da teglstensbyggerierne begyndte i 
anden halvdel af 1100-tallet, blev ordet for tegl(sten) 
lånt fra det latinske tegula. 

Senere i middelalderen – engang i 1300-tallet 
– var det især nedertysk, også kaldet plattysk, der 
påvirkede sproget. I løbet af middelalderen indvan-
drede tyske adelsslægter, handlende og håndvær-
kere til landet, og konger og dronninger blev hentet 
til Danmark fra det tyske område. Det prægede 
naturligvis sproget, og ord som borger, arbejde, 
murer, bukser, krig og tallerken blev hentet fra ne-
dertysk og kom ind i det danske sprog. Mange ord, 
som stadig er en del af dansk ordforråd, er lånt hos 
vore nordtyske naboer, og der er ikke noget frem-
medsprog, der har påvirket dansk så meget som 
plattysk. Hverken før eller siden.

I næsten hele middelalderen blev latin brugt i 
kirkens og statens administration, og man brugte de 
latinske bogstaver. Også de ældste danske historie-
værker fra 1100- og 1200-tallet blev forfattet på latin. 
Og det var faktisk først i slutningen af 1300-tallet, 
at dansk vandt større og større indpas – først i den 
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kongelige administration og siden blandt købmænd 
og borgere. 

Men hvem var de så, de mennesker, som kunne 
både deres modersmål og latinen, og som kunne 
skrive med både runer og bogstaver? Vi ved, at man 
i vikingetiden brugte runeskriften i stormandsfami-
lierne og efterhånden også hos handelsfolkene, og at 
runerne selvfølgelig blev skrevet på modersmålet. 
Men bogstavskriften lærte man kun sammen med 
det latinske sprog, og latin lærte man i forbindelse 
med den religiøse oplæring i kirken. Ud fra mange 
runeindskrifter kan vi se, at oplæringen gjaldt både 
kvinder og mænd – i hvert fald i stormandsfamili-
erne. 

På det smukt udskårne kors af hvalrostand, Gun-
hild-korset, er der både runer og bogstaver. Korset 
blev skåret af billedkunstneren Liutger på opfor-
dring af Gunhild Helena, som i korsets latinske ind-
skrift nævnes som ”den store kong Svends datter”. I 
dag regner vi med, at hun var datter af Svend Grathe 
(konge 1146-1157). Gunhild havde som mange andre 
stormandsbørn to navne, det nordiske Gunhild og 
det kristne Helena. På siden af korsets fod ristede 
en person – måske var det hende selv – det nordiske 
navn med runer. Måske følte hun sig mest fortrolig 
med at skrive med runer, selv om hun uden tvivl 
også havde lært at læse de latinske bogstaver.

Det var nok især stormandssønnerne og måske 
også stormandsdøtrene, som kunne alle fire ting: 
runer og bogstaver, latin og dansk. De havde jo så at 
sige allerede lært at skrive runer hjemmefra. Mange 
fik en levevej i kirken eller klostervæsenet, og må-
ske var det med til, at runeskriften blomstrede op i 
højmiddelalderen. 

Et eksempel er den berømte ærkebiskop Absa-
lon (ca. 1128-1201), som sammen med Esbern Mule 
– et andet medlem af den magtfulde, sjællandske 
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Højre side af korsfoden 
på Gunhild-korset. Her 
står navnet Gunhild 
skrevet med runer. 
|| Arnold Mikkelsen/
Nationalmuseet

Hvide-slægt – rejste en runesten i slutningen af 
1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet i Norra 
Åsum i det nordlige Skåne. Absalon var kirkens 
mand og skrev først og fremmest latin, men han 
følte sig også stærkt knyttet til den nordiske rune-
skrift, som blev brugt på stenmonumentet. 

Stungne runer, lønruner og gyldental
Ser man godt efter på Gunhilds indskrift på kors-
foden, lægger man mærke til, at nogle runer ser 
anderledes ud end vikingetidens runer. Mellem 
hovedstaven og bistaven på k-runen aner man en 
lille prik, og det samme gælder den afsluttende 
t-rune. Det kalder man for stungne runer (at stinge 
betyder at prikke hul), og det var en nyskabelse i 
vikingetidens runealfabet, som gradvis kom i brug 
fra slutningen af 900-tallet og frem. Ved hjælp af de 
stungne runer kunne man skelne mellem fx k og g. 
Måske var det den stigende kontakt med det latin-
ske alfabet, der gjorde, at runeristerne efterhånden 
blev påvirket til at skelne mere og mere mellem de 
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I middelalderen 
fastholdt man 
futharkens udseende og 
antal runer i futharken 
med få grafiske 
ændringer. Eftersom de 
to r-lyde efterhånden 
smeltede sammen til 
en, fik R-runen y værdi 
som vokal, oftest y. 
Og den rune, som i 
vikingetiden havde 
betegnet det nasale a 
», fik flyttet bistavene 
over på venstre side af 
hovedstaven og kom til 
at betegne o.
|| Lisbeth M. Imer

enkelte lyde. Og efterhånden som man anvendte 
runerne til det latinske sprog, blev der udviklet sær-
lige runetegn, som modsvarede de latinske bogsta-
ver c, x og z. Dem havde man ikke tidligere haft brug 
for i runeskriften. 

 På nogle genstande fra middelalderen kan 
man se en futhark, som er udvidet med tre runer: 
Z arlaug, Â tvimaþr og z bælgþorn. Den udvidede 
futhark på 19 runer kalder man gyldentalsrækken, 
og den brugte man i forbindelse med kalenderreg-
ning. Der er kun sjældent beviser for, at runer blev 
brugt som talangivelser. På en gravsten fra Gotland 
blev romertal omsat til runer, og i senmiddelalde-
ren og renæssancen er der eksempler på, at runens 
placering i futharken kunne bruges til at angive tal 
med. f-runen havde nummer 1, u-runen nummer 2 
og så videre.

Langt de fleste indskrifter med lønruner stam-

mer fra middelalderen. Lønruner var en slags hem-
melig skrift eller kodeskrift, som måske blev brugt, 
når nye skulle læres op i runeskriften. En måde var 
at skrive ordene baglæns. En anden var at bruge en 
enkel forskydningskode, hvor man skrev den rune, 
der kom før eller efter den rette rune, så sætningen 
blev volapyk, men kunne forstås af de indviede, der 
kendte nøglen til koden. En tredje måde var at bruge 
chifferruner, som byggede på futharkens inddeling 
i tre ætter eller familier. Chifferruner kunne bruges 
på forskellige måder. Det mest almindelige var at 
riste en hovedstav og så sætte bistave eller kviste 
på til højre og venstre svarende til ættens nummer 
og runens placering. Fra Bryggen i Bergen kender 

 

F u q o r k h n i a c t b m l y 

f u þ o r k h n i a s t b m l y 
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Aaker-fonten fra 
Bornholm blev udført 
af den gotlandske 
mester Sigraiv, som 
signerede sit værk efter 
den lange fortælling 
om Mariæ bebudelse og 
Jesu fødsel. 
||  Roberto Fortuna/
Nationalmuseet

vi til flere af den slags indskrifter, fx et fragment af 
en træpind, hvor en række af små fisk giver teksten 
”Gud give os god bør, og Maria god lykke.” 

Indskrifter med lønruner blev formentlig popu-
lære i løbet af middelalderen på grund af det latin-
ske alfabet. Bogstavskriften var knyttet til det latin-
ske sprog, og det var forbeholdt den intellektuelle 
elite. Derfor var det forbundet med stor intellektuel 
prestige at skrive med bogstaver, og det opildnede 
sikkert de miljøer, som i høj grad anvendte rune-
skriften, til også at indarbejde et system, der kræve-
de intellektuel omtanke. Måske var det derfor, der 
blev skrevet med lønruner på en næsten kvadratisk 
elfenbensplade, som oprindelig prydede et rejseal-
ter. Senere blev det formentlig brugt som en del af 
et bogbind – måske til en lille bønnebog. På kanten 
af stykket ristede nogen runerne raþ: læs. Så blev 
genstanden vendt op-ned, og derefter tilføjede man 
bælg og bistave til de eksisterende hovedstave, så 
ordet þat (dette) blev ristet på de samme hovedstave 
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bagfra – læs dette. Resten af indskriften ser ud til at 
være volapyk – t þ i m n h a l a s n o b n h – hvorimel-
lem der er afsat prikker. Men skifter man hver en-
kelt rune ud med den rune, der følger direkte efter i 
futharken, så kommer man til læsningen boalinsy-
stirmin: ”Pálín, min søster”. 

Det kan opfattes som en opfordring til at løse sel-
ve indskriftens gåde, men i lige så høj grad som en 
opfordring til at læse den hellige skrift. Og det viser 
en stædig fastholdelse af runeskriften som udtryk 
for intellektuel kunnen.

Runebreve, sex og sladder
Runerne blev brugt i store dele af samfundet. Både 
i byerne og på landet. Men bevaringsforholdene for 
træ og andet organisk materiale varierer stærkt, så 
derfor er der ikke bevaret lige mange indskrifter 
alle steder. I Grønland, hvor nordboerne levede 
som bønder og fangstfolk, er der fundet over 150 
runeindskrifter på dagligdags genstande. Og når det 
gælder bylivets indskrifter, er især Norge storleve-
randør. I 1955 brændte det gamle handelskvarter 
Bryggen i Bergen, og efterfølgende arkæologiske 
udgravninger fik over 600 runeindskrifter fra mid-
delalderen til at dukke op. Fundene revolutionerede 
forskernes syn på middelalderens runeskrift, som 
de fleste havde troet mere eller mindre uddød.

Langt de fleste runeindskrifter fra middelalde-
ren består af skriveøvelser, navne, futharkindskrif-
ter og ejerindskrifter, men der er også et væld af 
andre indskrifter, som både bringer os tættere på 
det enkelte menneske og på den del af verden, de 
levede i. Der er ingen tvivl om, at man lærte skrive-
kunsten for at kunne meddele sig skriftligt. I mid-
delalderen var det en del af den kulturelle identitet, 
at man lærte at skrive med runer.

I Gisle Surssøns saga fra midten af 1200-tallet er 
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der en passage, som tyder på, at skriftlige meddelel-
ser var en naturlig del af livet. Gisle dræbte sin egen 
svoger som hævn for et andet mord og levede som 
fredløs i mange år. Han opsøgte sin bror Torkel for 
at få hjælp og gik derhen og bankede på døren, men 
Torkel ville ikke komme ud. Så tog Gisle en pind og 
ristede runer på den og kastede den ind i huset. Det 
så Torkel, der tog pinden op og læste, hvad der stod, 
inden han rejste sig og gik ud for at hilse på Gisle.

Skriftlige meddelelser er sjældent bevaret i 
Danmark, men der er mange norske eksempler. Fra 
Bryggen i Bergen stammer en af de mest berømte 
runeindskrifter i hele verden. Det er en knap 10 cm 
aflang pind af træ, hvor der er en klar meddelelse på 
den ene side. Man plejer at oversætte meddelelsen: 
”Gyda siger, at du skal gå hjem”, men en mere ordret 
gengivelse er egentlig: ”Gyda siger, at du: Gå hjem!” 
Når vi læser meddelelsen ca. 800 år senere, sættes 
tankerne straks i gang. Gyda var træt af manden, 
der evig og altid sad på knejpen nede ved havnen, 
og nu havde hun sendt en knægt af sted med en klar 
besked til manden. Det morsomme er, at der på den 
anden side af pinden også er runer, men de er kom-
plet uforståelige. Måske er de den fulde mands ube-
hjælpsomme svar til Gyda, som han (måske heldigt 
for ham selv) aldrig fik afleveret?

Meddelelser kunne også være af mere skæbne-
svanger karakter. Engang i 1200- eller 1300-tallet 
var et skib på vej fra Norge eller Island til Grønland. 
Det var sommer. Om bord på skibet var Gudveig, der 
skulle besøge nogle slægtninge i Grønland. Men i 
løbet af rejsen blev hun syg og døde. Af grunde, som 
vi ikke kender til, kastede man Gudveig i havet. Og 
det var en mere alvorlig sag, end vi kan forestille os 
i dag. For ifølge middelalderens katolske tro var en 
jordfæstebegravelse den eneste måde, man kunne 
sikre sig genopstandelse og evigt liv på. Så hvis man 
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brændte inde, druknede eller døde og som Gudveig 
blev kastet over bord fra et skib, kunne man ikke 
gennemgå det ritual, som garanterede, at man fik et 
liv efter døden. For det enkelte menneske ville det 
få store konsekvenser.

Da skibet nåede det sydlige Grønland i Herjolfs-
nes, forsøgte man alligevel at redde Gudveigs sjæl. 
Man tømrede en kiste sammen, skar et kors i bun-
den på det sted, hvor hendes bryst ville have været, 
og ristede en runepind, som man lagde i hoveden-
den af kisten, som jo altså ikke indeholdt noget lig. 
Der stod: ”Denne kvinde, som hed Gudveig, blev ka-
stet over bord i Grønlandshavet.” Og så kunne man 
foretage de nødvendige ritualer med jordpåkastelse 
og begravelse, som havde der været et lig i kisten. 

Vi kan fremkalde dette øjebliksbillede af en 
tragisk historie fra middelalderen, fordi Gudveigs 
pind i 1921 blev fundet under udgravninger af den 
middelalderlige kirkegård på Herjolfsnes. Her fandt 
man de berømte dragter og andagtskors med rune-
indskrifter, som nu er udstillet på Nationalmuseet. 

Et andet øjebliksbillede fra middelalderens 
verden finder vi dybt inde i de norske fjorde i Gud-
brandsdalen midtvejs mellem Trondheim og Oslo. 
Her ligger Lom Stavkirke. På kirkens vægge er der 
religiøse indskrifter og personnavne, men i 1973 
udgravede arkæologer kirkens gulv. Her fandt de en 
lille træpind med runer, som nogen havde stukket 
ned mellem brædderne i gulvet 6-700 år tidligere. 
Pinden kaldes ofte for Norges ældste frierbrev, for 
den bærer teksten: 

”Håvard sender Gu… Guds hilsen og sit venskab. Og 
nu er det min fulde vilje at bede om din hånd, hvis 
du ikke vil være sammen med Kolbein. Tænk over 
dine ægteskabsplaner og lad mig få din vilje at vide.” 
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Gudveigs pind kalder 
vi normalt den ca. 20 
cm lange træpind fra 
Herjolfsnes i Grønland. 
Man har begravet 
pinden i stedet for 
Gudveig for at sikre 
hende et liv efter 
døden. 
|| Arnold Mikkelsen/
Nationalmuseet

Pigens navn var formentlig Gudny eller Gunhild, 
men vi ved det ikke med sikkerhed, for navnet er 
kradset ud. Måske ville hun ikke sættes i forbindel-
se med frieriet, og man kan gætte på, at hun afslog 
Håvards tilnærmelser og stak pinden langt ned mel-
lem gulvbrædderne i kirken.

Der er ingen grund til at opdigte dramatiske 
historier om, hvad der foregik i middelalderen. Vi 
behøver bare at kigge på et par runeindskrifter 
og kæde dem sammen med de oplysninger, vi har 
fra skriftlige kilder. Nogle af de norske indskrifter 
fortæller om en periode med borgerkrig i Norge i 
slutningen af 1100-tallet. De stridende parter var på 
den ene side kong Magnus Erlingsson (konge 1161-
1184), søn af jarlen Erling Skakke (-1179), mod Sverre 
Sigurdsson (ca. 1151-1202), som stod i spidsen for en 
flok oprørere, der blev kaldt Birkebeinerne. I den nu 
ødelagte stavkirke i Vinje i Telemark skrev Sigurd, 
som var halvbror til kong Magnus, på en af syddø-
rens portaler: 

”Sigurd, jarlens søn, ristede disse runer på lørdagen 
efter Botulfsmesse, da han flygtede herhen og ikke 
ville indgå forlig med Sverre, hans fars og brødres 
banemand.” 

Selv om Sigurd var vokset op som fostersøn hos 
Sverre, kæmpede han hele sit liv for at fjerne ham 
fra magten. En magt, Sverre havde taget fra Sigurds 
familie.

Omtrent samtidig blev der ristet en hemmelig 
meddelelse i en vokstavle, der næsten 800 år senere 
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blev fundet på Bryggen i Bergen. En vokstavle var 
lavet af et fladt stykke træ, hvor det store midterfelt 
var skåret, så der var en kant. Heri kunne man så 
hælde eller presse voks, som man kunne skrive i 
med en griffel eller en stylus, et spidst skrivered-
skab af enten metal eller ben. Teksten kunne viskes 
ud – man glattede voksen. I bedste krimistil skar 
en eller anden en meddelelse i træet under voksen. 
Meddelelsen kunne være farlig, hvis den faldt i de 
forkerte hænder: 

”Dette vil jeg bede dig om, at du forlader din flok. 
Skær et runebrev til Olaf Hettusvends søster. Hun 
er i klosteret i Bergen. Bed hende og dine frænder 
om råd, når du vil forhandle. Du er uden tvivl min-
dre stædig end jarlen.”

Der er mange kandidater til, hvem den omtalte jarl 
er, men dateringen til slutningen af 1100-tallet gør 
det sandsynligt, at jarlen er Erling Skakke, kong 
Magnus’ og Sigurds far. Man må formode, at afsen-
deren var en af oprørerne fra Birkebeinerne, som 
ville lokke en af kong Magnus’ frænder til at forråde 
ham.

Historien om Erling Skakke, kong Magnus og 
Sigurd er en middelalderlig spændingsroman. 
Ingredienserne er der i hvert fald: en hemmelig 
meddelelse ristet under voksen i en vokstavle, en 
forræder – måske en ung mand, der skulle overtales 
til at forlade sine frænder – en magtfuld abbedisse, 
som tilhørte en af de stridende slægter, en konge, 
som faldt i kamp mod oprørere, og kongens bror, 
som flygtede i sikkerhed i kirken og brugte resten af 
sit voksne liv på at bekæmpe den nye konge.

Indskrifterne viser, at runeskriften i middel-
alderen var vidt udbredt i højtstående familier. 
Runeskriften blev imidlertid også flittigt brugt af 
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handelsfolk – fx i Bryggen i Bergen. Langt de fleste 
indskrifter, som kan knyttes til handelsmiljøet, er 
de såkaldte mærkelapper – små flade træpinde med 
ejermarkeringer – som var fæstnet til sække eller 
kasser med varer, så købmændene kunne skelne 
dem fra hinanden. 

Andre indskrifter understreger, at man holdt øje 
med regnskaberne, og at der var livlig korrespon-
dance mellem de handlende. Teksterne blev næsten 
altid forfattet på aflange pinde af træ. Nogle af dem 
var kortfattede som: ”Torkel Møntmester sender 
dig peber.” Andre er lange klager som fx Tore Fagers 
brev til samarbejdspartneren Havgrim: 

”Til Havgrim, sin handelspartner, sender Tore Fager 
sin og Guds hilsen, sandt fællesskab og venskab. Jeg 
mangler mange ting, kammerat! Der er ikke noget 
øl her og heller ikke nogen fisk. Jeg vil, at du skal 
vide det og ikke kræve noget af mig. Bed bonden 
komme sydpå til os, så kan han se, hvor dårligt vi 
har det. Bed ham indtrængende om det, men kræv 
ikke noget for min skyld. Og sig ikke noget til Tor-
sten Lang! Send mig nogle handsker. Hvis Sigrid 
har brug for noget, så giv hende det. Lov mig, at du 
ikke vil prygle mig for min fattigdom.”

Der var åbenbart lavvande i kassen hos Tore Fager, 
som manglede både det ene og det andet. Han skulle 
også sørge for en kvinde, måske en søster eller en 
datter i Bergen. Og så var det åbenbart vigtigt, at 
Torsten Lang ikke fik noget at vide. Måske var han 
en konkurrent, som kunne udnytte Tores uheldige 
situation.

Et tredje eksempel er et afstemt regnskab. Her 
kan man læse, at Bård betalte næsten 1½ øre, Hen-
rik betalte 2 ørtug, men med den note, at de var 
defekte eller falske, og at Ingimund Får fik 2½ ørtug. 
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Interessant er det, at man på hovedet skrev runerne 
uihi for det latinske vidi, som betyder set eller god-
kendt. Det står tre gange i alt – en for hver debitor. 
Den slags indskrifter vidner om en meget udviklet 
runeskriftkultur, som var i tæt kontakt med bogsta-
ver og latinsk sprog. Og de fortæller om et samfund, 
hvor skriftlige aftaler fik større og større betydning.

Der var også indskrifter, som blev til, fordi nogen 
sad og kedede sig ved ilden om aftenen, eller fordi 
skrivetrang, poesi, sladder, sex og druk fyldte. Og 
det er de sjoveste indskrifter, for med dem får vi et 
kig bag facaden og kommer helt tæt på det enkelte 
menneske.

Man kan jo næsten mærke, hvor hårdt ramt den 
forelskede var – ham, der var så forelsket i Åse, at 
selv brændende ild var kold for ham: ”Jeg elsker 
den mands kvinde så højt, at ilden forekommer mig 
kold. Og jeg er den kvindes ven. Åse.” Ordet vinr 
betyder egentlig ven, men kan også betyde elsker. 
Måske havde de en affære, som Åse var nødt til at 
afbryde?

Andre indskrifter var poetiske kærlighedser-
klæringer. ”Min elskede, kys mig!” stod der på en 
træpind. På en anden var der et lille digt:

Elsk mig, 
jeg elsker dig.
Gunhild,
Kys mig, 
jeg kender dig

Poesien kunne også være lidt sjofel. Dróttkvætt var 
meget brugt i skjaldedigtningen, når man skulle 
besynge høvdingens eller stormandens bedrifter. 
Men på en pind i Bergen var det andre dyder, der 
blev besunget: felleg : er : fuþ : sin : bylli. På dansk 
er det: ”Skøn er kussen, må pikken fylde den.” 
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De tre runer fuþ udgjorde indledningen til 
futharken. Men de kunne også danne ordet fuð, det 
kvindelige kønsorgan, og det var et yndet emne i 
sjofle indskrifter over hele Norden. På et benstykke 
fra Slesvig står ordene fuþ og ars, kusse og røv, og 
kussebuk. I Lund i Skåne er der fundet et benstyk-
ke med ordet kussetrold, og i Bergen sad tre unge 
mænd og morede sig med at skrive på en trækævle. 
Man kan se, at tre forskellige hænder ristede runer-
ne. Først står der ”Jon Silkekusse ejer mig”, siden 
”og Gudorm Kusseslikker ristede mig” og endelig ”og 
Jon Kussenosser læser mig.” 

Andre bergensere pralede med deres bedrifter: 
”Ingeborg elskede mig, da jeg var i Stavanger” og 
”Smed kneppede Vigdis fra Snældebensfamilien.” 
Også på Orkneyøerne, hvor en gruppe korsfarere 
eller pilgrimme overvintrede i 1150-51, var der gang 
i skriverierne. I den store jættestue fra stenalderen, 
Maeshowe, finder man i et lille sidekammer blandt 
mange andre indskrifter teksten: ”Thorny knalde-
de. Helge ristede.” 

Sådan kan det siges i al sin enkelhed.
Atter andre sladrede om, hvad andre gjorde – 

eller hvad man troede, de ville gøre. Fra Tønsberg i 
Oslofjorden stammer en aflang, firsidet pind, hvor 
teksten på den ene side lyder: ”Steingrim og jeg har 
talt meget sammen, fordi jeg vil lære runer af det.” 
På de andre sider er der skriveøvelser, og så kom-
mer der sladder: ”De bor sammen, Klumpe-Kari og 
Vilhjelms kone.” 

Kærlighedserklæringer, poesi, sjofle indskrifter 
og sladder er genrer, der mest hører byerne til – må-
ske fordi det er fra byerne, at vi har flest bevarede 
indskrifter. Men også på landet og i de små bygder 
levede sladderen naturligvis i bedste velgående. 

En træpind, der blev fundet under gulvet i Urnes 
stavkirke i Norge, viser, at heller ikke præsten gik 
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Det var vigtigt for 
kirkebyggerne at 
være synlige. På 
døroverliggeren fra 
midten eller slutningen 
af 1100-tallet i 
Kragelund Kirke lidt 
vest for Silkeborg 
finder vi indskriften 
”Æse bød, Vagn 
ristede.” Sådanne 
indskrifter blev også tit 
skrevet med latinske 
bogstaver.
|| Nationalmuseet

fri for sladder. Her står: ”Arne Præst vil have Inga.” 
Risteren var måske ikke helt tryg ved sin bedrift, for 
navnet Inga blev ristet med lønruner, så sladderen 
ikke fremstod så åbenlyst.

Kirkernes indskrifter 
Runeindskrifterne fandt vej ind i kirkens rum, 
længe før der blev sladret om Arne Præst. De første 
indskrifter i kirkerne var runesten. De store monu-
menter blev hugget til og brugt som byggeelemen-
ter, men noget kunne tyde på, at masser af runesten 
allerede stod på det sted, hvor kirken blev bygget. 
Mange danske sognekirker blev uden tvivl placeret 
på de steder, som allerede var vigtige knudepunkter 
eller samlingssteder i vikingetiden, og her var der 
naturligt nok også rejst runesten. Jelling er et godt 
eksempel på, at et samlingssted bliver til sognekir-
ke, og flere andre steder i Danmark finder vi kombi-
nationen gravhøj, runesten og kirke. 

Næsten halvdelen af alle kendte runesten i det 
gammeldanske område (inklusive Skånelandene) er 
fundet enten i eller ved en kirke. De tidligste indbe-
retninger om runesten fra begyndelsen af 1600-tal-
let fortæller om runesten, der i mands minde havde 
stået på kirkegården, i kirkegårdsdiget eller neden 
for kirkegårdsbakken. Det er selvfølgelig ærgerligt, 
at vi ikke kender den oprindelige placering for så 
mange af vikingetidens runesten, men deres sekun-
dære placering har stor betydning for forståelsen 
af den tidlige kristne tid. At runestenene blev taget 
med i kirke, tyder nemlig på, at traditionsbruddet, 
som kom med kristendommen, i lige så høj grad før -
te til et ønske om sammenhæng med tidligere tider. 

Mange runesten fik en fornem placering i kir-
ken. Et par stykker er fundet lige foran alteret, det 
absolutte centrum for den kristne kult. Nogle fik 
plads i indgangen til kirken, hvor de fungerede som 



81 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



82 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

dørtærskel eller trappetrin ind til kirken, og endnu 
et par stykker blev brugt som overliggere lige over 
døren ind til kirken. Det betyder, at menigheden 
slet ikke kunne undgå at få øje på stenen, når de 
skulle til gudstjeneste. 

Stenkirkernes bygherrer var sikkert i mange 
tilfælde efterkommere af dem, der havde rejst ru-
nestenene. Derved kom de gamle monumenter til at 
danne grundlag for de nye tider. Og netop synlighe-
den var vigtig for kirkebyggerne.

I Danmark udgør runeindskrifter fra kirker eller 
kirkeinventar langt størstedelen af middelalderens 
overleverede indskrifter. Det skyldes ikke, at mid-
delalderens mennesker skrev mere i kirkerne end 
andre steder, men simpelthen, at kirkernes indskrif-
ter er bedre bevaret. Gravsten, døbefonte og andre 
kirkelige genstande og monumenter har stået frit 
fremme siden middelalderen, og de har til forskel 
fra arkæologiske fund aldrig befundet sig i jorden og 
er ikke blevet udsat for naturlig nedbrydelse. 

Der blev skrevet både på selve kirkebygningen, 
hvor der er fundet hundredevis af indskrifter på 
væggene, og på massevis af andre kirkelige gen-
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Biskop Gisike skrev i 
årene omkring 1300 
sit navn uden på 
den æske af bly, som 
indeholdt relikvierne i 
Stokkemarke Kirke på 
Lolland. På den måde 
sikrede biskoppen 
sig et næsten fysisk 
nærvær hos de hellige 
relikvier for tid og 
evighed.
|| Roberto Fortuna/
Nationalmuseet

stande og monumenter. Der blev skrevet med 
både runer og latinske bogstaver. Bogstaverne blev 
udelukkende anvendt i latinske indskrifter, mens 
runerne hovedsagelig blev brugt, når indskriften 
skulle skrives på modersmålet. Sådan er det fx med 
de over 100 gravsten fra ældre middelalder, som har 
indskrifter med både runer og bogstaver. Men der 
er også undtagelser. På en gravsten fra Hillerslev 
Kirke i Thy står navnene Thorkild og Margrethe 
med bogstaver, mens resten af den meget slidte 
indskrift, som nævner Gud og Jomfru Maria, blev 
skrevet med runer. 

Nogle håndværksmestre havde en fin forretning 
ved at levere inventar til kirken. Martin i Skåne 
leverede i anden halvdel af 1100-tallet mindst fem 
smukt formede døbefonte til kirkerne nord for 
Lund, og de bærer alle indskriften: ”Martin gjorde 
mig.” Den gotlandske mester Sigraiv stod bag en af 
de smukkeste middelalderlige døbefonte af sand-
sten, som i dag står i Aa Kirke på Bornholm. Den 
blev udført i årene omkring 1200 af Sigraiv, som 
også kendes fra andre gotlandske stenhuggerar-
bejder. På Fyn huserede den veluddannede bron-
zestøber Jakob Rød i 1200-tallet, hvor han stod bag 
udførelsen af mindst 12 røgelseskar. De fleste fik 
plads i de sydøstfynske kirker, og et enkelt havnede 
af uransagelige årsager i Tjøme i Norge. Også på 
kirkeklokkerne blev der skrevet bønner eller ind-
skrifter, der skulle forsvare folk mod det onde. Det 
kunne give ekstra kraft, når der samtidig blev ringet 
med klokken.

Kirkerummet var helligt, og i kirken kunne man 
finde fred og beskyttelse i Gud. Måske er det grun-
den til, at Ubbe, Margrethe, Thomas Præst, Thora, 
Basse, Vilhelm, Gyrd, Toke og mange, mange andre 
ristede deres navne side om side med Ave Maria og 
andre bønner om beskyttelse. På kirkernes vægge i 
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hele Norden er der massevis af navne og andre ind-
skrifter, som vidner om, hvor kraftfuldt det kunne 
være at efterlade sit navn i kirken, selv om man ikke 
var fysisk til stede. Ved at nedskrive sit navn kunne 
man give det en fysisk materialitet, og sådan kunne 
man efterlade en lille del af sig selv i kirken til evig 
beskyttelse.

I kirken var koret og alteret det allerhelligste, 
og her foregik de centrale begivenheder. I alterbor-
det var der en firkantet fordybning, hvor kirkens 
relikvier kunne gemmes. De kunne bestå af træ-
splinter fra Kristi kors eller knogler fra helgener, 
og de var pakket fint ind i silkeklæder og opbevaret 
i en blyæske. I Stokkemarke Kirke på Lolland fandt 
man i 1835 under en restaurering af kirkens alter 
en relikvieæske af bly, som må stamme fra en gen-
indvielse af alteret i årene omkring 1300. På æsken 
er der nemlig skrevet med runer på latin episcopus 
Gisiko, biskop Gisike, som var biskop over Fyns Stift 
fra 1286 til 1300. Biskoppen skænkede relikvierne til 
kirken, og mon ikke han tænkte, at hans navn for tid 
og evighed ville blive knyttet til relikvierne og det 
allerhelligste rum i kirken.

Den tanke synes Niels i Romdrup syd for Ålborg i 
hvert fald at have haft. Under restaurering af kirken 
i 1952 blev det middelalderlige alterbord revet ned, 
og her fandt man en relikviekapsel med tre pakker 
af silketøj med relikvier. Rundt om relikvierne var 
der foldet en aflang blystrimmel på ca. 8 cm i læng-
den. På begge sider af strimlen var der ridset en 
indskrift med sirlig bogstavskrift. 

På den ene side var der en række Gudsnavne: 
Adonai, Emmanuel, Alfa og Omega og forkortelsen 
AGLA for det hebræiske ”Attah Gibbor Leolam Ado-
nai”: ”Du er stor i evighed, Herre.” På den anden side 
var teksten: 
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”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 
Jeg besværger jer elvermænd og elverkoner og 
dæmoner ved Faderen, Sønnen og Helligånden, at 
I ikke skader denne Guds tjener, Niels, hverken på 
øjnene eller på hovedet eller i andre lemmer. Men 
bo skal i dem Kristi den Allerhøjestes kraft. Amen. 
Kristus sejrer, Kristus styrer, Kristus hersker. 
Kristus velsigne disse øjne samt hovedet og de øv-
rige lemmer. I Faderens, Sønnens og Helligåndens 
navn. Amen. AGLA.”

Teksten blev formentlig skrevet med afsæt i de 
velsignelser og besværgelser, som kirken udtænkte 
i middelalderen. Med de rette ord kunne man hel-
brede syge eller holde sygdomme og onde ånder fra 
livet. Men forskerne strides stadig om amulettens 
gemmested. Var det helligbrøde at gemme en per-
sonlig amulet i kirkens allerhelligste rum? Eller 
kunne man med de rette midler købe sig til en god 
placering for sin egen velsignelse? Og hvordan var 
forholdet mellem tro og overtro? Var der overhove-
det plads til overtro i en verden, der var gennemsy-
ret af den katolske tankegang?

I 1952 var det meget usædvanligt at finde en 
amulet af bly med en besværgende indskrift, men 
på grund af den store interesse for metaldetek-
torarkæologi har vi i dag over 100 fund af sådanne 
blyamuletter alene i Danmark. Og antallet er hastigt 
stigende. Det tyder på, at den slags små velsignelser, 
som man normalt gik med i lommen eller syet ind i 
tøjet, var helt almindelige. 

Indskrifterne blev skrevet både med bogstaver 
og runer, og det er blandt blyamuletterne, at vi fin-
der Danmarks længste runeindskrift. Den stammer 
fra Blæsinge på Vestsjælland og indeholder en tekst 
på latin skrevet med runer. Tekstens formål var at 
beskytte mod sygdom. Hver indskrift er en helt ny 
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kilde til troslivet i middelalderens Danmark. Mange 
af amuletterne blev uden tvivl skrevet af gejstlige, 
kirkens mænd, som var trænet i latinsk manu-
skriptkultur. De rigtige forkortelser for latinske 
ord blev brugt, og griflen eller kniven blev ført med 
sikker hånd. Også mange af runeamuletterne havde 
en gejstlig bagmand. Selv om indskriften blev skre-
vet med runer, var sproget i langt de fleste tilfælde 
latin, og det lærte man ikke, medmindre man også 
lærte bogstavskriften. På en amulet fra Kastelsbak-
ke på Bornholm handler indskriften om at helbrede 
manden Ødmund, og teksten blev skrevet på en 
blanding af modersmålet og latin. Afslutningen af 
indskriften var der ikke særlig god plads til, og der-
for måtte runeristeren forkorte de sidste ord, som 
oversat til nudansk lyder: ”Ved det ophøjede kors’ 
tegn.” 

Samtidig var nogle af blyamuletterne også run-
det af en anden litterær tradition, som var nordisk. 
Man havde formentlig brugt amuletter med skrift 
og ord, lige så længe skriften havde eksisteret, men 
et af de tidligst kendte eksempler stammer fra 
700-tallets Ribe. En indskrift på et stykke af et men-
neskekranie anråber Ulv, Odin og Høj-Tyr, der skal 
hjælpe med at overvinde en smerte, som sidestilles 
med en dværg. 

I middelalderen var det andre guddommelige 
kræfter, der blev påkaldt til hjælp, men de onde 
væsener var ofte de samme, som altid havde været 
onde. På en af de få amuletter, hvor det meste af 
indskriften blev skrevet på modersmålet, er der en 
længere opremsning af de farlige væsener, som de 
hellige kræfter skulle hjælpe med at holde fra livet. 
Det er stærke sager. Her nævnes Helvedes jætter, 
den grusomme gråd, de listige elverfolk og de afsky-
elige trolde – skabninger og begreber, som vi kender 
fra den islandske litteratur. 
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Magiske runer 
Det er i høj grad de skriftlige kilder – sagaerne, gu-
dedigtene og folkeviserne – der har været med til 
at etablere en sandhed om, at runer blev brugt som 
magiske skrifttegn. Det hænger måske sammen 
med, at runerne fik et mere og mere mystisk præg, 
efterhånden som de gik ud af brug. Derimod er det 
sigende, at runerne stort set aldrig blev brugt i den 
eftermiddelalderlige folketro, hvor mange ellers 
blev dømt for trolddom og hekseri. Runernes magi 
hørte mere til i historiedigtningen og inden for den 
litterære genre.

I folkeviserne kunne man kaste runer for at få 
magt over folk. Det skete næsten altid i forbindelse 
med at vinde en ung piges kærlighed. I sangen om 
Ridder Stig kaster Ridder Stig runer efter Kirsten 
for at vinde hendes kærlighed, men runerne havner 
i stedet ved kongens datter, som bliver forelsket i 
ham, og så må Ridder Stig gifte sig med hende i ste-
det.

Runer og kærlighed hører vi også om i de island-
ske sagaer. Et berømt eksempel stammer fra Egil 
Skallagrimssons saga, hvor Torfinns datter ligger 
syg i sengen. En bondesøn er forelsket i pigen, og 
derfor har han ristet runer på et stykke  hvalbarde 
for at få hende til at falde for ham. Men han er 
åbenbart ikke så god til at riste runer, for han rister 
forkert, og derfor bliver pigen alvorligt syg og må i 
seng. Sagaens hovedperson, Egil, kommer til Tor-
finns gård og spørger, hvem der har det så dårligt. 
Og Torfinn svarer, at det er hans datter Helga, og at 
der har været ristet runer mod hendes sygdom. Egil 
finder da hvalbarden med indskriften i pigens seng, 
læser runerne, kradser indskriften ud og kaster det 
hele på ilden. Og så siger han de berømte ord:
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Runer man skal ej riste
kan ret man ej dem tyde.
Mørke runer mangen
mands forstand har vildet.
I de glatte gæller 
ti gådetegn jeg skued’.
De har kostet kvinden
kvide lange tider.

Og så rister Egil en ny runepind og lægger i pigens 
seng, og hun bliver rask med det samme, omend 
hun stadig er lidt mat.

Fra Den Ældre Edda, som blev nedskrevet på 
Island i 1200-tallet og blandt andet omfatter gude-
sangene, hører vi i Sigrdrífumál (Digtet om Sigdrive) 
om sejrsruner, som man skal riste, hvis man vil have 
sejr, hjælperuner, hvis man skal hjælpe en fødende 
kvinde, og sindsruner, hvis man vil være klogere 
end andre. Det er også fra Den Ældre Edda, vi har 
runernes oprindelsesmyte i Hávamál (Den Højes 
Tale), hvor Odin hang i livstræet Yggdrasil i ni næt-
ter, såret af spyd, for at få runernes visdom.

Og netop visdommen – at man skal kende de 
rigtige runer – gennemsyrer al litteratur. Man skal 
tænke sig om og bære sig kløgtigt ad, ellers kan det 
gå så grueligt galt. Nogle tegn havde måske større 
kraft end andre, fx gådetegnene i Egils saga, som 
bondesønnen ristede forkert. Måske brugte han 
binderuner, som dannede et farligt ord, eller måske 
lønruner, som han ikke havde styr på. Det kan vi i 
sagens natur ikke vide noget om. Men vi kan måske 
sammenligne med Kristi monogram, som består af 
de græske bogstaver X (chi) og P (rho). Hver for sig 
bærer de ikke en speciel værdi, men når man sætter 
dem sammen, danner de et af de mest kraftfulde 
tegn i kristendommen. Igen er det ordet eller be-
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Håndskriftet Codex
Runicus, som 
indeholder Skånske 
Lov, er det ene af to 
manuskripter i det 
gammeldanske område, 
som er skrevet med 
runer. 
|| Den 
Arnamagnæanske 
Samling/Suzanne Reitz

grebet og symbolet for det, som giver kraft. Ikke det 
enkelte tegn i sig selv.

Runer i manuskripter
Selv om enkelte runer optræder i mange manu-
skripter helt tilbage fra 700-tallets England og 
hele middelalderen – ja, i Island faktisk helt frem 
til 1800-tallet – er der kun to manuskripter fra ti-
den omkring 1300, som udelukkende blev skrevet 
med runer. De stammer begge fra Skåne. Codex 
Runicus, som indeholder en udgave af Skånske Lov, 
er det mest berømte håndskrift med runer, mens 
Mariaklagen er mindre kendt. En Mariaklage var 
en fortælling, hvor Jomfru Maria kom til orde i en 
fortælling og klage om forfølgelsen og henrettelsen 
af hendes søn. Historierne fik stigende popularitet 
i slutningen af middelalderen. I Codex Runicus blev 
runeskriften tilpasset det latinske alfabet, og stave-
fejl i teksten afslører, at manuskriptet blev skrevet 
ud fra et forlæg med latinske bogstaver. Det er også 
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i Codex Runicus, at vi finder noderne og teksten til 
Drømte mig en drøm i nat, Danmarks ældste ned-
skrevne melodi, som Danmarks Radio i en årrække 
brugte som pausesignal.

I bogkunsten fra senmiddelalderen optrådte 
runerne ellers kun sporadisk. I manuskripternes 
margen kan man finde personnavne skrevet med 
runer, eller runerne kunne bruges som forkor-
telser. Runen m kunne fx stå for maðr (mand). I et 
eksemplar af Lundeårbogen, som i dag opbevares på 
biblioteket i Erfurt i Tyskland, er der på den sidste 
side på et tidspunkt i 1400- eller 1500-tallet tilføjet 
med runer: ”Mogens Hvat ejer mig.” 

Omkring år 1400 vandt det danske sprog mere 
og mere indpas i den kirkelige og statslige admini-
stration, hvor man tidligere næsten udelukkende 
havde brugt latin. Det faldt sammen med, at der 
ikke længere var ret mange, der skrev med runer, 
og måske blev runerne, der tidligere i høj grad var 
blevet brugt som identitetsskabere for den nordiske 
kultur, nu erstattet af sproget dansk.

Runetraditionen fortsatte i andre dele af Nor-
den – i Dalarna i Sverige, i Island og på Gotland. 
Måske var det den konservative sprogbrug i alle de 
tre områder, der var med til at holde fast i runerne. 
Måske pressede opfindelsen af bogtrykkerkunsten 
i 1400-tallet runeskriften længere ud på sidelinjen. 
Og måske blev det i store dele af Norden forbundet 
med intellektuel prestige at beherske bogstavskrif-
ten og eje bøger. Man lærte udelukkende at skrive 
med runer som et gammeldags kuriosum – og kun 
hvis man også havde lært bogstavskriften. 

Kulturarv virker. I 
hvert fald hvis man skal 
tro Dansk Boldspil-
Union og tøjfirmaet 
hummel, der fra 
2016 lod det danske 
fodboldlandshold 
spille i trøjer med 
den gamle sagnhelt 
Holger Danske på 
spilletrøjerne. I nakken 
på målmandstrøjen 
stod ordet vogteren 
skrevet med runer. 
Pressemeddelelsen fra 
hummel trak da også på 
den danske kulturarv: 
”Med denne nye rød-
hvide spilledragt vil 
vi i hummel hylde den 
danske historie. Vi 
bruger runeskrift, 
brynjemønster og ikke 
mindst Holger Danske 
til at bringe fornyet 
kampgejst til spillerne, 
fansene og den danske 
fodboldnation.”
|| hummel 
International A/S



Runernes
renæs-
sance
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Fra futhark 
til fodbold
Næsten samtidig med at runeskriften blev meget 
sjælden, begyndte lærde at fatte antikvarisk interes-
se for runerne. Den sidste runeindskrift var altså 
endnu ikke ristet, før de første lærde i 1500-tallet 
begyndte at indsamle viden om runeindskrifter. 
Og det har betydet, at det i dag kan være svært at 
se forskel på, om en runeindskrift fra 1500-tallet 
eller senere er et resultat af den ubrudte runetra-
dition fra middelalderen, eller om den er blevet til 
på grund af en senere interesse for fortiden. Det er 
også derfor, at forskerne ikke kan svare helt præcist 
på, hvilken runeindskrift der er den yngste, og hvor-
når runeskriften uddøde. Det gjorde den egentlig 
aldrig. Allerede i midten af 1500-tallet publicerede 
de svenske brødre Johannes (1488-1544) og Olaus 
Magnus (1490-1557) ’et gotisk alfabet’, altså et rune-
alfabet, hvor de arrangerede runerne i alfabetisk 
orden. Man kan se på nogle af indskrifterne fra 
renæssancen (1536-1660), at de blev til med afsæt i 
de runeformer, som var afbildet hos Magnus-brød-
rene. 

Men det er også sikkert, at der i 1500-tallet sta-
dig var mennesker, der kunne bruge runerne. På 
en sokkelsten i Lunds Domkirke, som stammer fra 
en restaurering i 1520’erne af den tyske bygmester 
Adam van Düren (1490-1532), kan man læse ”Gud 
hjælpe” skrevet med runer efterfulgt af ”Adams 
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børn” med latinske bogstaver. Indskriften viser re-
spekt for den nordiske tradition, selv om runeskrif-
ten praktisk talt ikke blev brugt længere.

I en af den katolske bisp fra Roskilde Joachim 
Rønnows (1500-1542) bøger er der en interessant 
notits. Notitsen blev tilføjet bogen i anden halvdel af 
1500-tallet. I en linje står der ”et rune-abc som gam-
le danske brugte, når de kastede runer, og nu står i 
gamle stene indhugne.” Nedenunder er der et rune-
alfabet i alfabetisk rækkefølge. Når runerne omtales 
som noget, ”de gamle danske brugte”, vidner det om, 
at runeskriften ikke længere var et alment brugt 
skriftsystem, og runerne havde fået et skær af den 
mystik, som bredte sig fra folkeviserne.

Der er ingen tvivl om, at runerne fra renæssan-
cen og frem i høj grad overlevede på grund af en 
lærd interesse. Bent Bille (1509-1555) var en gejstligt 
uddannet adelsmand, og i hans efterladte papirer 
kan man se, at han brugte runerne som krypto-
grafisk skrift. Der findes blandt andet en samling 
logbøger fra årene 1543-44, hvor en række noter 
blev skrevet med runer. Der var tale om militære 
informationer, som kunne have fatale konsekven-
ser, hvis de faldt i fjendens hænder, ligesom der er 
optegnelser om et par møder med kvinder af tvivl-
som karakter. 

Der er også håndfaste beviser på, at renæssance-
kongen Christian 4. (1577-1648) lærte at skrive med 
runer. I et af den unge konges stilehæfter fra ca. 
1590 er der blandt tyske, latinske og gudfrygtige 
remser en række alfabeter. Først runealfabetet, 
siden det græske alfabet og så det latinske alfabet 
med både store og små bogstaver. Runealfabetet var 
opstillet i alfabetisk rækkefølge, ikke i den oprinde-
lige rækkefølge f-u-þ-a-r-k, og over nogle af runerne 
skrev kongen de tilsvarende bogstaver. 

Over de første tre runer skrev han a-b-c – for-
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mentlig for at markere rækkefølgen. Lige efter 
o-runen skrev han ø-runen. Det passer dårligt i 
den alfabetiske rækkefølge, men Christian (eller 
hans lærer) var åbenbart klar over, at ø-runen er en 
variant af o-runen, hvor bistavene gennemskærer 
hovedstaven. 

I renæssancen og nyere tid dukkede runerne af 
og til op på forskellige genstande og bygninger, på 
malerier og i digtekunsten. Historikeren Anders Sø-
rensen Vedel (1542-1616) blev afbildet med et stykke 
papir, hvorpå han noterede runer. Et sølvkrus, som 
tilhørte Peder Juel (1623-1656) (bror til den berømte 
danske søofficer Niels Juel), har en runeindskrift 
på låget. Den omkranser det juelske våben og ly-
der ”Peder Iuell Erichsen, Anno MDCXLVII”. Både 
navnet og årstallet er skrevet med runer, og rune-
formerne minder om dem fra Magnus-brødrenes 
runetavle.

 I 1800-tallet blev det mere og mere almindeligt 
at bruge runeskriften på gravsten, fx over kæledyr 
og jagthunde. Baronesserne på Nysø Gods på Syd-
sjælland var så glade for deres jagthund Beauty, at 
den fik sin egen gravsten med runeindskrift, da den 
døde. Også på sprogforskeren Rasmus Rasks (1787-
1832) gravsten på Assistens Kirkegård i København 
er der blandt flere andre skriftformer et citat fra det 
norske prosaværk Kongespejlet fra 1200-tallet skre-
vet med runer: ”Vil du være fuldkommen i kund-
skab, da lær alle tungemål, men glem ikke dit eget.” 

Patriotismen fra renæssancen fortsatte i høj 
grad i løbet af 1800-tallet under romantikken (ca. 
slutningen af 1700-tallet til ca. 1870). Runerne ind-
gik flittigt i både malerkunsten og digterkunsten. 
Tænk fx på H.C. Andersens (1805-1875) Jylland mel-
lem tvende have, der fortsætter med ”som en rune-
stav er lagt”, ligesom malere som J.L. Lund (1777-
1867) inddrog runer, fx på maleriet Ansgar, hvor 
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Nordens apostel står på en runesten med teksten: 
”Tor vie disse runer”. Man mente, at runerne hørte 
den hedenske fortid til, og måske fik tankegangen 
siden forskere til at mene, at runesten, som i tidlig-
kristen tid blev placeret i indgangen til kirken, var 
placeret, så menigheden kunne træde hedenskaben 
under fode.

Den hidtil mørkeste side af runernes historie 
kan beskrives ud fra fundet af et dragtspænde på 
Værløse Flyvestation i 1944. Den tyske besættel-
sesmagt var i gang med at etablere et militæranlæg 
i området, og i forbindelse med arbejdet var man 
stødt på et skelet og forskellige smykker i ca. en 
meters dybde. En samvittighedsfuld arbejdsmand 
gav besked til Nationalmuseet, og da museumsin-
spektør C.L. Vebæk (1913-1994) endelig efter en del 
tovtrækkeri med de tyske myndigheder fik adgang 
til fundstedet, fandt han skeletdele og oldsager 
hulter til bulter – blandt andet et dragtsmykke af 
en type, som arkæologerne kalder for en rosetfibel. 
På den ene side af smykkets nåleskede var ridset 
personnavnet ”Alugod” med runer sammen med et 
svastika, det urgamle fælleseuropæiske solsymbol, 
der fik en kedelig renæssance som hagekors i Det 
Tredje Rige. Fundet blev omtalt i flere af landets 
aviser i marts 1945, men ingen nævnte svastikaet, 
og det blev også behændigt retoucheret bort på de 
fotos fra Nationalmuseet, som aviserne bragte. Ikke 
blot undlod man at omtale det forhadte nazistiske 
symbol, man fjernede det simpelthen fra historien.

Omtalen af Værløse-fiblen var en naturlig mod-
reaktion mod den nazistiske propaganda. I den na-
zistiske ideologi var troen på den germanske races 
overlegenhed central, og man mente, at roden til 
den europæiske kultur skulle findes i Norden. Kun 
den germanske eller nordiske race skabte kultur, og 
her spillede arkæologi og runologi en stor rolle. Man 
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kom til at bøje kilderne efter de svar, som man alle-
rede på forhånd havde besluttet sig for. Runerne så 
man som direkte udløbere af bronzealderens helle-
ristninger, hvorfra man kendte svastikaet, og derfra 
lå det ligefor at tolke runerne som en germansk 
opfindelse og samtidig ophøje dem til det ældste 
skriftsystem i verden. Man forkastede dermed også 
teserne om, at middelhavsalfabeterne havde inspi-
reret til at opfinde runerne. Tværtimod var futhar-
ken forgænger for alle andre alfabeter. 

I nazismens ideologi blev runerne til noget an-
det og mere end bare skrifttegn. Hver enkelt rune 
havde sin egen betydning, og betydningen lå gemt i 
den germanske folkesjæl. Den måske bedst kendte 
nazirune er s-runen, som oprindelig var solrunen, 
men som i 1929 fik navnet Siegrune (sejrsrune) og 
blev symbolet for Hitlers SS (Schutzstaffel). o-ru-
nen, som hed *ōðila – arv – blev brugt som symbol 
på ”Blut und Boden” (blod og jord), og t-runen som 
symbol på krig og kamp efter t-runens navn, som 
var krigsguden Tyr. Den blev blandt andet populær 
i den nazistiske ungdomsorganisation Hitlerjugend. 
Og R-runen blev symbolet på enten liv eller død, alt 
efter om bistavene vendte op eller ned. 

De uhyggelige konsekvenser af selviscenesættel-
sen af germanerne som herrefolk er velkendte. Den 
førte på lang sigt til, at alle symboler, der så meget 
som minder om nazistiske tegn, ifølge den tyske 
forfatning blev forbudt. Det er de den dag i dag.

I det brede historiske perspektiv ender den 
mørke side af runernes historie sikkert med at blive 
en parentes. Selv om nynazistiske grupper stadig 
bruger runerne som symboler, har de i dag også 
fået en anden rolle. Med tiden er runerne blevet en 
fast forankret del af den historiske identitet, og de 
dukker op fra tid til anden i vittighedstegninger, 
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Med nazisternes 
fremmarch i 1930’erne 
blev runerne brugt som 
betydningsbærende 
symboler og som 
argumentation for 
den nordiske kulturs 
overlegenhed. 
Runerne, mente man, 
var direkte udløbere 
af bronzealderens 
helleristninger, hvor 
soltegnet, svastikaen, 
var et yndet motiv. 
Her på fotoet er det 
et svastika til venstre 
og en o-rune til højre, 
som medlemmer af den 
amerikanske National 
Socialist Movement 
brænder af under 
en demonstration i 
Draketown, Georgia, i 
april 2018. 
|| Spencer Platt/AFP/
Getty Images/Ritzau 
Scanpix

tv-programmer og det danske fodboldlandsholds 
spilletrøjer. 

I TV2’s julekalender fra 2005, Jul i Valhal, finder 
hovedpersonerne Sofie og Jonas en dag en hem-
melig hule, hvor Loke sidder fanget. Loke overtaler 
dem (sådan er Loke jo) til at løsne hans bånd, og så 
er det kun et spørgsmål om tid, før Ragnarok bryder 
løs, hvis ikke Sofie og Jonas redder verden. I jule-
kalenderen har runerne en magisk betydning, og 
de spiller en central rolle i historien. Da serien blev 
lavet som fiktion, fik runerne et andet udseende 
end de rigtige, historiske runer, og i det øjeblik, hvor 
seriens titel løber over skærmen med ’runeskrift’, 
kan man med lidt god vilje nærmere læse ”Juth i 
Vathhath” end ”Jul i Valhal”, hvis man tager afsæt i 
jernalderens runealfabet.

I 2016 lancerede Dansk Boldspil-Union nye spil-
letrøjer for herrelandsholdet i fodbold. Det skete 
under sloganet ”We will rise again”, formentlig 
udmeldt på engelsk som en advarsel til andre lands-
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hold. Et billede af Holger Danske, den gamle sagn-
helt, var prentet på maven, og i nakken stod der: ”En 
del af noget større”, skrevet med bogstaver. I nakken 
på målmandstrøjen var ordet vogteren skrevet med 
runer, og i ærmekanten på udebanetrøjerne var 
Danmark også skrevet med runer. På kvindelands-
holdets trøjer stod der Signe, der var sat sammen 
af to ord: sigr (sejr) og nýr (ny). Signe var ligeledes 
skrevet med runer. DBU og tøjfirmaet hummel, som 
stod bag trøjernes design, hentede både runer og 
nationale symboler for at fastholde identitet og fæl-
lesskabsfølelse.



99 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

I dag er der mange 
mennesker, der 
bruger runerne til 
at markere historisk 
tilhørsforhold – fx 
med tatoveringer. 
Nationalmuseet 
modtager hvert år ca. 
50 henvendelser fra 
folk, som vil have en 
tatovering med runer. 
Her er det et uddrag af 
Hávamál. 
|| Colin Dale

Selv om der i dagens Danmark kun er en meget, 
meget lille skare af mennesker, der aktivt kan bruge 
runerne som skriftmedium, bruger mange danske-
re runer som en del af deres personlige identitet. 
Hvert år henvender et stigende antal danskere sig til 
Nationalmuseet, fordi de skal have lavet vielsesrin-
ge, hvor navnene er skrevet med runer, eller de skal 
have en tatovering skrevet med runer. Det drejer sig 
næsten altid om folks børns navne eller sætninger, 
som har stor betydning for den enkelte. 

De historiske rødder er lagret i vores fælles hu-
kommelse, og vi konsulterer ofte kulturarven, når 
vi forsøger at indrette os i en verden i konstant for-
andring. Firmanavne eller logoer er ofte navne eller 
symboler, hvis ordlyd eller mening næsten ingen 
forstår, men pointen er netop, at det er det ukendte, 
der skal virke tillokkende. I 2017 blev der oprettet et 
madfirma, som fik navnet Edamus. Navnet er latin 
og betyder ”vi skal spise”, og det ved den almindeli-
ge forbruger ikke, medmindre man bliver en del af 
fællesskabet. 

På samme måde forholder det sig med logoet 
for Bluetoothteknologien. Alle kan genkende det og 
ved, hvad det kan, men de fleste skænker det ikke 
en tanke, at logoet er lavet af to runer. Indtil nogen 
opfinder nye teknologier eller løsninger for mobil 
kommunikation, slæber mange mennesker rundt 
på et par runer i lommen eller i tasken, selv om kun 
få forstår, hvad de betyder. 

Og den sidste rune er ikke ristet endnu. Nogle 
vil stadig bruge runerne for at markere et historisk 
tilhørsforhold, hver gang vigtige begivenheder ind-
træffer i deres liv, eller nye firmaer skal etableres. 

Sådan er det med historiske rødder. Vi kan hver-
ken slippe dem eller slippe af med dem. 
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in südgermanischen Runeninschriften. Zur Funktionalität 
epigraphischer Schriftverwendung. Chronos Verlag 2013
Afhandlingen går helt tæt på den enkelte runerister i en 
analyse af indskrifternes fremstilling, skriftens funktion og 
runeristernes skrivefærdigheder. 

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk
Her kan man også tegne abonnement.

Se bøgerne i serien indtil nu
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Bagsiden:
Glavendrup-stenen 
har den længste 
runeindskrift i 
Danmark. Stenen står 
på sin oprindelige 
plads som stævnsten 
i en næsten 60 meter 
lang skibssætning 
dannet af store 
sten på det nordlige 
Fyn. Stenrejseren 
Ragnhild stod også 
bag opførelsen 
af Tryggevælde-
monumentet på Stevns. 
Det er nu gået tabt, men 
resterne findes måske 
blandt de store sten 
på Hårlev Kirkegård, 
hvor der også ligger en 
kæmpemæssig gravhøj.
|| Erik Thomsen/
Biofoto/Ritzau Scanpix
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