
RUNER FRA ETTER ÅR 600
runes from after 600 AD

NORSKE RUNER AV DANSK TYPE  
ÅR 800
norwegian runes of danish type 800 ADruner

500 - 1400

   runes
 500-1400

RUNER FRA ÅR 500
runes from 500 AD

NORSKSVENSKE RØKRUNER 
ÅR 800-900
norwegianswedish runes 800-900 AD

Universitetsmuseet i Bergen

bergenmuseum.uib.no/runer/

runer
500 - 1400
Begrepet “rune” kan ha flere betyd-
ninger, men brukes oftest om skriftsys-
tem brukt i de germanske områdene 
fra tiden omkring 200-tallet og frem til 
omkring reformasjonen på 1500-tallet. 
Innskrifter med runer finner man på 
våpen, redskaper, smykker, kammer, gull-
brakteater og amuletter. I Norden og 
England er de også funnet på minnest-
einer. I Norge finner vi runer i senere 
tid også i stavkirkene. De eldste runer 
vi kjenner stammer fra ca 200 e.Kr. 
De yngste er fra 1800-tallet. Men den 
egentlige runetiden sluttet i Norden på 
1300-tallet.

   runes 500-1400
The term “rune” can have several meanings, but 
is usually is used about the writing system used in 
the Germanic areas from the time of 200’s and up 
to about the Reformation in the 1500s. Inscriptions 
with runes can be found on weapons, tools, jewelry, 
combs, gold brackets and amulets. In Scandinavia 
and England, runes are also found on memo-
rial stones. In Norway we find runes also stave 
churches. The oldest runes we know originates from 
about 200 AD The youngest are from the 1800s. 
But the real runic time stopped in Scandinavia in 
the 1300s.



NORSKE RUNER CA 1000-1050
norwegian runes ca 1000-1050 AD

NORSKE RUNER CA 1050-1175
norwegian runes ca 1050-1175 AD

NORSKE RUNER FRA CA 1300-1400
norwegian runes from ca 1300-1400 AD

NORSKE RUNER FRA 900 - CA 1050
norwegian runes from 900-1050

NORSKE KORTKVISTRUNER 
FRA CA 900
norwegian runes from ca 900 AD
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Eldre runer på Kårstadsteinen
Older runes from The Kaarstad Runic Stone


