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Oversigt over runernes betydning 
 
Rune Hovedbetydning Ekstrabetydning Navn 
 
1. æt, Fe's æt 
F f   Sommetider v  Fe 
U u   v, w   Urr 
D th   d, z   Thurs 
O o   ø, å   Oss 
R r   Bruges kun i starten Reid 
    og i midten af et ord 
K k, g   c, q, x   Ken/Kaun 
 
2. æt, Hagald's æt 
H h      Hagall 
N n      Nød/ Naut 
I i, e   j, sommetider æ Iss 
A a   æ   Ass 
S s      Sol 
 
3. æt, Tyrs æt 
T t   d, ikke tit  Tyr 
B b, p   v   Birk/Bjarkan 
M m      Mann 
L l      Lagu 
Y Hvis først eller midt i ord = y  Yrr 
 Hvis sidst i ord = r 
 
 
  Mellemrum 



? Muligvis rune på denne placering 
, komma 
. punktum 
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Punkt- og kortkvistruner 
 

Rune Hovedbetydning Ekstrabetydning Navn 
ä e, æ      Iss 
ö y      Urr  Kendes kun i Sverige 
ò y      Urr  Kendes kun i Sverige 
ô blødt d     Thurs  Er yderst sjælden 
é g      Ken/Kaun 
â d      Tyr 
ó v      Birk 
í p      Birk 
ê n      Nød/Naut 
è n      Nød/Naut 
á a      Ass 
à a      Ass 
î s      Sol  Almindelig i Sverige 
ï t      Tyr 
ì t      Tyr 
ú d      Tyr  Meget sjælden 
ë o, ø, å      Oss  Sverige 

 
 
De mest almindelige regler for brug af runerne 
 
1. Aldrig 2 ens runer efter hinanden, ej heller om det er i to forskellige ord. 
 
2. Y = Yrr er altid Y, først eller midt i et ord, men altid R som slutbogstav i ordet. 
 
3. N = Nød, udgår ofte foran KLMB men aldrig foran AIOY. 
 
4. Man tilstræber at navne ender på Y (Yrr). 
 
Før kristendommens indflydelse skrev man i rækker op og ned, fra venstre mod højre såvel 
som fra højre mod venstre. 
 
Efter kristendommens indførelse skrev man altid fra venstre mod højre, M og L byttede ofte 
plads, sådan at de kom til at stå som i det latinske alfabet L, M… 
 
Hvis skriften står i en orm eller i et andet dyr, så starter den altid fra kæben og følger dyrets 
slyng. 
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Runernes placering på tastaturet 
 

Rune Placering     Rune Placering 
F F, f      ä ä 
U U, V, W, u, v, w    ö ö 
D D, Z, d, z     ò ò 
O O, Ø, Å, o, ø, å    ô ô 
R R, r      é é 
K K, G, C, Q, X, k, g, c, q, x   â â 
H H, h      ó ó 
N N, n      í í 
I I, E, J, i, e, j     ê ê 
A A, Æ, a, æ     è è 
S S, s      á á 
T T, t      à à 
B B, P, b, p     î î 
M M, m      ï ï 
L L, l      ì ì 
Y Y, y      ú ú 

ë ë 
Andre tegn 
? ? 
_ _  
, , 
. . 
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Min egen kommentar 
 
Fonten er en ændret udgave af min oprindelige runefont, denne gang er den mere 
skrivevenlig for de ”almindelige” runer, sådan at det ikke er nødvendigt at skrive alting med 
store bogstaver, men man kan konvertere en almindelig tekst direkte. De specielle runer er 
lagt over på specialbogstaver, og er stadig tilgængelige, desuden er ”mellemrum” ændret så 
den laver et punkt til ordaskillelse. 
 
Det er ikke sikkert at du er enig med mig i udformningen og placeringen af runerne, og jeg er 
absolut villig til at høre din mening, men det er ikke sikkert at det vil blive ændret. 
 
De taster på tastaturet der ikke er defineret med et andet tegn vil give et mellemrum i teksten. 
 
Fonten er til fri kopiering og distribution, dog må den ikke ændres eller skifte navn, og dette 
dokument skal medfølge til nye brugere, men gerne oversat til andre sprog hvis det er 
nødvendigt. 
 
Jeg er selvfølgelig nysgerrig om hvor langt omkring fonten vil komme, så hvis du har lyst og 
mulighed, så send mig en mail, og fortæl hvor i verden den er afsendt fra, dette vil også 
bevirke at hvis/når der bliver lavet en ny version, så vil jeg sende den til dig via mail. 
 
Jeg kan kontaktes på denne E-mail adresse : 
mjodvitnir@get2net.dk 
 
 

Hil Freja 


