
Ny bog om runer

Harald Blåtands ti tons tunge Jelling-sten er skrevet 
med runer. Men runesten er meget andet end Danmarks 
dåbsattest. Og runerne er langt ældre end de kendte mo
numenter. Faktisk var de opfundet 800 år tidligere af en 
sprogligt begavet nordbo, som havde besøgt de skrivende 
folkefærd sydligere i Europa. Siden ristede man på sten, 
pinde og bygninger. Der er forbandelser, sladder og sex, 
for runerne fortæller om samfundet – og vores kulturarv.

I denne måneds 100 danmarkshistorier, Rigets runer, le
der Lisbeth M. Imer tilbage til de gamle danske runesten, 
læser runerne og deres budskaber og binder en sløjfe til 
nutiden. Runer er nemlig mere populære i dag end nogen
sinde, og de kan spottes i hverdagen på alt fra fodboldtrø
jer til menneskekroppe. 
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Forfatteren siger 
”Runerne giver stumme arkæologiske kilder et tungemål. Et fortidigt men
neskes tanker og ord udtrykkes direkte i den indhuggede skrift. Runeind
skrifterne lader os møde nogle af de mennesker, der ellers tit forsvinder i et 
stort historisk hav.”

”Jeg har altid undret mig over, at alle kender Jellingstenene, men sjældent 
andre. For runerne repræsenterer meget mere end runesten og vikingetid. De 
gamle skrifttegn har været en del af vores fælles europæiske historie i de seneste 
2.000 år, og de bruges stadig flittigt. Den historie vil jeg gerne fortælle.”

 

Om forfatteren
Lisbeth M. Imer er runolog og seniorforsker på National
museet.

Om serien
Rigets runer er 13. bog i forlagets serie 100 danmarks
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


