Runer
Runerne er Nordens ældste skrifttegn. Ordet rune betyder både tale, sang, skrift og kundskab. De
ældste runeindskrifter stammer fra jernalderen omkring 200 e.Kr., og runeskriften var i brug til
langt op i middelalderen. Runealfabetet kaldes ofte futhark (F-U-Th-A-R-K) efter lydværdierne af
de første seks tegn, lige som nutidens alfabet er opkaldt efter de to første græske bogstaver – alfa og
bata. For mange mennesker forbindes runer med vikingetidens markante runesten, men der findes
runeskrifter på mange forskellige ting: kirkeinventar, våben, værktøj, smykker, amuletter, husgeråd,
toiletartikler og bygningsdele.
Fag:
Dansk, historie og natur/teknik
Klassetrin:
3. - 6. klasse
Beskrivelse:
1. Opgave
Oplæg om runer og hvorfor det var vigtigt med et skriftsprog. (teksten læses op for børnene)
Runepinden.
”Gyda siger, du skal gå hjem nu!” Sådan står der på en lille træpind med runer fundet i den norske by
Bergens middelalderlige havnekvarter. Mon ikke det handler om en vred kone, der gerne vil have sin
mand hjem fra et af byens værtshuse, hvor han har opholdt sig lige længe nok? Måske er det sønnen, der
er blevet sendt af sted med beskeden? Eller måske er der sket en ulykke hjemme på gården og man har
brug for at far kommer hjem og med det samme og hjælper. Vi ved det ikke, men en ting er sikkert – vi
genkender vigtigheden af at kunne give besked til en der er langt væk. I dag bliver der skrevet tilsvarende
beskeder. Der er imidlertid den forskel, at de kan sendes som sms via mobiltelefonen og ikke via en
runepind.
Fortæl lidt om Jelingstenene.
Jelingstenene er en samlet betegnelse for to runesten i Jelling. De to runesten afspejler overgangen fra den
hedenske vikingetid til den kristne middelalder. Den mindste runesten er ældst, formentlig fra ca. 935.
Den er rejst af kong Gorm den Gamle til minde om hans hustru Thyra Danebod.
Den Store Jelingsten er formentlig blevet rejst mellem 960 og 985 af Gorm og Thyras søn Harald Blåtand
i Jelling til minde om hans forældre. Stenens indskrift beretter samtidig om Haralds fortjenester og om at
han samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Stenen bliver ofte betegnet som Danmarks dåbsattest,
og den er også rejst med det formål at proklamere kongens dåb og derved etablering af kristendommen
som landets statsreligion.
2.

Opgave:
Find runerne på borgens pæle og lav dit egen alfabet. Skriv herefter dit eget navn på et
stykke papir og sæt det fast på tøjet.

3.

Opgave:
Eleverne deles i 4 hold og anbringes i hvert sit hjørne i borgen. De fire hold skal nu skrive
en besked til et af de andre hold via runer og beskederne gives så alle hold skal oversætte en
besked de ikke selv har skrevet.

4.

Opgave:
Lav runepinde.
Gå ud i området omkring borgen og find nogle grene, som man kan skrive runeindskrifter på
med en kniv. Pil helst barken af, inden indskriften laves. Grenene må ikke være for tynde.
Arbejd med at lave små korte sms-lignende beskeder, som man giver til en anden, der skal
tyde, hvad der står.

5.

Opgave:
Afslutning og opsamling.

Formål:
 Give eleverne en historisk indsigt i skriftsprogets oprindelse.
 Give eleverne kendskab til nogle at de ældste skriftlige spor fra fortiden.
 Eleverne får kendskab til forskellene mellem det talte og det skrevne sprog og erfaring i med at
fatte sig i korthed.
 Give håndværksmæssig erfaring med at skære helt simple symboler i træ.
Mødested:
Momhøje Naturcenter ved borgen
Momhøje Naturcenter, Kibækvej 19, 6933 Kibæk
Årstid:
Forår, sommer og efterår
Hvor lang tid tager undervisningen:
2 timer
Materialer:
Rune alfabeterne:

Hvad sørger I for:
 Påklædning til vejret.
 Papir, blyanter, underlag og sikkerhedsnåle
 Snitteknive og førstehjælpskasse
Forslag til videre arbejde:
 Lav en runesten af ler.
Find først ud af, hvad en runesten er for noget og hvad man skriver på sådan en. Hvordan kan man
dekorere den? Hvordan er runeindskrifterne placeret? Eleverne kan eventuelt forestille sig, at man
også rejste runesten i nutiden. Hvem ville de rejse en runesten over? Hvorfor? Hvad ville de skrive
og bruge som dekoration? Dette kunne være udgangspunkt for elevernes arbejde.
 Udstilling på skolen omkring runer og af de runepinde der blev snittet.
Pris:
Gratis for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler, men med en materialepris på 250,- kr.
For andre skoler og institutioner koster det 1200,- kr. for de første 2 timer. Derefter 350,- kr. pr.
time

Bestilling:
Kontakt Ringkøbing-Skjern Museum på tlf: 97362343
Arrangør:
Sabine Jensen og Helle Ansine Jensen naturvejledere ved Ringkøbing-Skjern Museum og
Ringkøbing-Skjern Kommune

