Danske Runeindskrifter
På http://runer.ku.dk findes runedatabasen Danske Runeindskrifter over alle danske runefund fra jernalder, vikingetid og middelalder.
Danske Runeindskrifter er et
forsknings- og samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
Danske Runeindskrifter er
udviklet med det formål at
samle alle danske runeindskrifter fra jernalder til middelalder under ét. Hensigten
var at skabe en platform,
hvorfra man ved hjælp af enkle søgefunktioner hurtigt ville kunne sortere i og få overblik
over materialet, der efterhånden tæller ca. 900 runeindskrifter
Databasen er udarbejdet af forskere med runologisk, arkæologisk og filologisk baggrund.
Hjemmesiden orienterer om, at undersøgelsen af en runeindskrift foregår i flere trin, hvor
der først sker en identifikation af de enkelte skrifttegn. Derefter omsættes hver rune til det
tilsvarende latinske bogstav. Så etableres en form for lydret gengivelse baseret på en generel
standard for sproget i en bestemt periode, og endelig kan man oversætte indskriften til nudansk.
Der er også forskel på, hvorledes en indskrift skal læses:
¾ den kan læses i lodrette linjer efter hinanden (som oftest nedefra og op)
¾ den kan læses i lodrette linjer skiftevis nedefra og oppefra
¾ eller indskriften kan følge stenens kontur langs kanten eventuelt med tværgående
grundlinje.
Det er også muligt på hjemmesiden at læse om runeskrifter i jernalderen, i vikingetiden og i
middelalderen.
Her under ses en fuþark (fra jernalderen) med standardiserede runer og med ”oversættelse”.

Man kan søge i databasen på genstand eller materiale, på datering eller fundsted,
oversættelse, arkæologisk periode osv. osv.
SIMPEL SØGNING
Ved at benytte simpel søgning søges der på fritekst i databasefelterne: titel, DK-nr.
(Bornholm har numrene: Bh 1-65), fundomstændigheder og dansk oversættelse. Der søges i
alle felter samtidigt.

Indtastes f.eks. søgeordet ”Vestermarie”, fås 6 resultater – 6 runesten med billede, fundsted,
oversættelse m.m.
(Søgeordet ”Bornholm” giver kun 1 resultat, så det er ikke her, der skal søges, hvis du vil
have en oversigt over runestenene på Bornholm - brug i stedet avanceret søgning).
Indtastes et DK-nummer, f.eks. ”Bh 14”, er resultatet kun denne ene runesten – i dette
tilfælde Bodilsker-sten 2.

AVANCERET SØGNING
I avanceret søgning er der mulighed for at søge fra flere listebokse, ligesom der også her
kan søges på fritekst. Der søges på en kombination af de valgte kriterier.
Fra listeboksene kan der vælges: genstandstype (f. eks. runesten, amulet, benstykke),
overordnet materiale (f.eks. metal, sten, træ), underordnet materiale (f.eks. ben, tak, rav)
eller arkæologisk periode (eksempelvis yngre vikingetid).
Det er også her muligt at anføre sogn, herred, og/eller amt – så det er her, at der skal anføres
”Bornholm” i feltet ”amt” for at få en total-oversigt over de bornholmske registreringer i
databasen.
Bornholm er registreret med i alt 65 genstande: 40 runesten og 18 amuletter – og resten er
fordelt på: helgenfigur, perle, døbefont og kalkristninger.
Flere genstande er fundet med metaldetektor – mon ikke De Bornholmske Amatørarkæologer har været på spil her? Prøv at indtaste ”metal” i listeboksen ”overordnet materiale”
sammen med ”Bornholm” i feltet ”amt”. Resultatet er 20 genstande.

Billedet her til højre er en blyamulet, som er fundet med metaldetektor på Munkegård i Poulsker
i 2002.
Amuletten er fundet ved avanceret
søgning – vælg ”amulet” i listeboksen ”genstandstype” og skriv
endvidere ”povlsker” i ”sogn”.
Prøv eventuelt også følgende:
Vælg ”amulet” i listeboksen
”genstandstype”, vælg ”tak” i
listeboksen ”underordnet materiale” og skriv endvidere ”ibsker” i ”sogn”. Kan du genkende
fundet?
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