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RÄVSALSTENENS INDSKRIFT 

Af Harry Andersen 

_ f t e r den almindelige Opfattelse har Rävsalstenen i Bohuslän Ind

skriften: hariwulfs staiiiait Hcrjulfs Stene, og den betragtes som en 

Ovcrgangs-Indskrift mellem de yngre urnordiske Runeindskrifter og 

den icldste Gruppe Runestene ined de yngre Runer (Slutningen af det 

8. Aarhundrede). Den har Runerne \ a, ikke den addre Form +, det 

gamle H h, og den skulde have p* w. Eller som det heddcr hos Anders 

Bseksted: fra de iclclrc runers allersidste tid.1 Det er w föran u, der 

sammenholdt med det yngre a er bemierkcisesvierdig. Ltesemaaden 

slammer fra Sophus Bugge (1868).2 A. Noreen har dog i sin oldnordiske 

Grammatik Gengivelscn hariwulfs ined undcrprikket w3, og Alexander 

Johannesson har i sin urnordiske Grammatik: hariwulfs (odcr haripulfs?) 

stainaR (oder swainaR?), der gengives som oldnordisk Herjtilfs (oder 

Horpolfs?).4 Naar der ses bort fra Erik Moltke (1942), er der ingen der 

har lagt V.egt paa Noreens underprikkcde w eller Johannessons hari-

pulfs? Den der skriver disse Linier maa bekende, at han i 1945 ikke 

har vajret opmcerksom paa Erik Moltkes Indsigelse mod den gaengse 

Ltesemaade. Anders Bicksted og Wolfgang Krause har i 1943 heller ikke 

Der cr brugt folgende porkortclser: AaNO = Aaboger for nordisk Oldkyndighed, 
ANF = Arkiv för nordisk tilologi, APhS = Acta Pbilologica Scandinavica, DgP = 
Danmarks gamle Personnavuc, UR = Danmarks Hunindskriftcr (udgivet af Lis 
Jacobsen og Erik Moltke). Med Krause og Liljegren henvises til Krause »Runen
inschriften im älteren Kuthark» (1937) og til Liljegren »Run-Urkunder» (1833). 

1 »Runerne. (1943), s. 32. 
2 Tidsskrift for Philologi og Paidagogik VIII, s. ISS ff. 
3 »Altisländische u. altnorwegische Grammatik» 4, Udg. (1923) Nr. 54, s. 385. 
• »Grammatik der uruordischen Inschriften» (1923) Nr. 51. Herjulfs skal va;re 

Herjålfs og Horpolfs skal vaere Horpolfs (sml. OversiEttclscns Herjdlfs (Horö-
ölfs), da Gengivelscn cr i klassisk Oldnordisk. 
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vicret opmierksommc paa Moltkes lagltagclsc; de har i hvert bald ikke 

benyt te t den. Det er gaact som saa ofte i Videnskabcns Historie: en 

Fejl er blevet genlaget og gentaget, og til sidst cr den blevet ophojel 

til at vicre riglig. Saa sker det at en behjertct Mand en Dag ser uhildcl 

paa Indskriften; han kigger paa Runerne, og han konslalcrer, at R ä v -

salslcncn slet ikke har Formen hariwulfs, men haribulfs. Runen h, som 

Indskriften har, er blevet opfattet som p" w, idet man efter Buggcs 

La;sning har betragtet liarl- som Navncts förste Led, da vi har li.vri-

wolAfn (Stentoften) og h.vriwiilafa (Istaby), runesvensk heriulfii. 

hariulf. runedausk bairuliu (15 0s tc r Logum) og oldnordisk HerjöljrÄ 

Erik Moltke skriver i sin Anmeldclsc af Wolfgang Krauses Bog »Ru-

neninschrifteu im älteren Futbark» (1937): Die Inschrift von Bävsal 

känn nur folgendermassen zu lesen sein haribullfs slainan: da die Runen-

fonncii völlig dem dänischen Helnäs-Gorlev-Typus culsprcchcn, wo 

wir die Schrcibwcise ulfn mit Schwund des anlautenden w finden, 

ist nicht cinzusehen, weshalb man an der alten, unzutreffenden Lesung 

festhalten sollte. Aber natiirlich — können sich die Namcngcschichtlcr 

nicht mit der Vorsilbc harip zurechtfinden, so mögen sie p als ver-

schrieben bezeichnen.8 

Wimmer har vceret opniicrksom paa Ligheden ined p (!), men ikke 

udnyl lc t den; han folger Bugges Laesning.7 Wolfgang Krause skriver 

om w-Bunen (1): Die Ausbuchtung beginnt ein gut Stiick unterhalb 

der Spitze des Haupts tabes , so dass die Rune an sich wie ein p aussieht; 

der sprachliche Zusammanhang spricht jedoch eindeutig fur die Lesung 

ui.' Han er bundet af den Opfattelse, at förste Led nodvendigvis cr 

häri-; han regner overhovedet ikke ined, at Liesningcn J) kan give sprog-

lig Mening. 

Ltcscmaaden J) for w gor, at Magnus Oisens Rtcsonncmcnt i »Runc-

kammen fra Setre» (1933) bortfalder. Magnus Olsen skriver: Jeg vil 

gjore ultrykkelig opinerksoni på, at det nye, yngre runealfabet ikke 

behöver raskt å ha gått sin seiersgang över hele Norden. På enkelte 

steder kan runcskriflen ha fortsalt iiiernicst i det gamle spor, således 

at enkelte runer som var avskaffet i den yngre rekke cnnu kunde brukes. 

Mon Rävsai-slencn i Bohuslän, som har P w, men den unge form -r 

8 Se DR HcerulfR Sp. (i7(). 
6 ANF 56 (1942), s. 112. 
7 »Die Runenschrift» (1887) s. 231, Fodimtc I. 
8 »Runeninschriften», s. 158. 
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A, kan avgi ct eksempel på cn sådan lokal skrifttradisjon? (Kor övrigt 

kan vi på dette punkt , likesom med navneformen li.\riwulfs som inne-

holder den nevnte w-rune, ha å gjore med arkaiserende skrivcmåte). 

Jfr. også Sölvesborg-stenen, Blekinge, hvis denne på ell stcd har P w, 

ikke k b (s. 77 Fodnote 1). Sölvesborg-Stenen (DR 35C) har: urtl »VA J) (1) 

. . . (t) asmut (i) sunusiu. Efter DR er Liesningen HAJ) sikker.' 

Vi kan da fastslaa, at Rävsalstenens Indskrift ikke har Runen »», 

Navnet skal heses hariwulfs. Med Erik Moltke maa Indskriften side-

stilles med de icldste danske Runeindskrifter paa Stene: Helmes, Flem-

lose, Snoldclev, Kallerup (nu Hoje Taastrup i DR), Norre Naeraa o. a. 

Vi er i et Tidsrum, hvor w er gaaet tabt föran u;-ulfs svarer til rlniuliii 

(Helna;s) og ruult (Flcmlose). 

Tolkningen af förste Led harib- byder paa fire Muligheder: 1) hari[) = 

hariö- eller hteriö-, et ellers ukendt Navneled. 2) huri))- - har(i)Ö-

med i som Stoltevokal mellem r og ö. 3) hurij)- = h(a)rtö- med a som 

Sloltevokal föran r. 4) harib- er ristet for Ina i b • • Hrteiö- (jvf. old

nordisk Hreiå-). Disse fire Muligheder skal nu droftes nrermere. 

1. I sammensatte Personnavne er det ikke almindeligt, at förste Led 

har to Stavelser; n«vncs kan dog Navne med Ingi- og Kietil- som 

förste Led, ct Navn som iafiirhiani (Liljegren 578); Navnet Odinkär er 

speciell dansk.10 Forsle Led kan la;ses Hariö- eller snarere med i-Omlyd 

llseriö- af en oprindelig Trcstavelsesfonn liariöa- (sml. *katila- > kietil-), 

eventuell Hwriå-; men det synes ikke muligt al forbinde et saadant 

Navneled med det kendle nordiske Navnestof. Denne Liesemaade maa 

derfor betegnes som usanclsynlig. 

2. Alexander Johannessons Forslag Hgrdöljr (oldnordisk Form) viser 

hen til et Led Harö-; han regner vel med UaröulfR, der i Oldnordisk 

skulde give Horöulfr med u-Omlyd og ved videre Udvikling Horöölfr; 

hvis U-Omlyden cr yngre end Övergången U > o i -wul/aii (andel Led 

i Navne), synes der ikke at viere Rasls for en konslruerct oldnordisk 

Form Horöölfr (Stentoften har liAriwolafit, hvor vi kan have Över

gången u > o betegnet). Hvis vi har at gore med et Navneled Httrå-

(sml. det oldnordiske Adjektiv harar haard), skulde i va?re Stottevokal 

ved r; man ventede dog snarest ct håra))-, for i långt de fleste Tilfadde 

staar Steltevokalen i de urnordiske Indskrifter og 1 de yngre Indskrifter 

' DR Sp. 400 Anm. 1. Otto von Friesen beser i »Lister och Listcrby-steuarna 
i Blekinge» (1916) wAp eller b.Vp (s. 55), i »Rö-steneu» (1924) ? »va|> [I] s. 103. 

10 Se om dette Navn min Afhaudling i Namn och bygd 32 (1914-1915), s. 101 ff. 
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föran r, en Mulighcd der ikke föreligger for Typen harö-11. En fuld-

shendig Parallel har vi i runcsvensk karibi for karbd med i mellem r og 

å (Liljegren 1148); nievnes kan ogsaa den danske Skcrnsten 2 (DR 81) 

med Navnet saskiribr Sasgivrår med Stottcvokal mellem r og ö, men 

her korresponderer i •« te med Stottcvokalen betegnet ved samme 

Tegn (sml. samme ludskrifts un min = dröllin). Buucsvcusk har kirlst = 

krist (Liljegren 283) med i föran r. 

E t Navneled Harö- spiller ikke nogen stor Rolle; de Ekscmpler Lind 

anforcr i sin Navncbog cr alle mytologiske eller fingeredc, f. Eks. 

Ilarögrcipr. Denne Mulighcd kan altsaa ikke afvises, men den maa 

alligcvel betragtcs som ret usandsvulig. 

3. I bari))- er a Stottcvokal föran r, vi har et Led H(a)rlö-. I de ur

nordiske Indskrifter er det det normale, at vi har Stottcvokal föran 

r; hArAliAiiAH (Järsberg), »v.\rilu (samme), »var.vit (Istaby), h a m n a n 

(Eidsvåg)12, b vrimib (Stentoften), Ii \riiiu (Björketorp); hertil svarcr 

runcdanske Ekscmpler som: tarab = dräp (200 Orslcd), turutin =• dröl

lin (81 Skern 2), bunibiir brööur (53 Gylling), runesvensk Inmipur 

(se Liljegren 91, 97, 567, 781, 893 og 1193), t i iniknabi = druknaöi 

(Liljegren 914). E t Navneled Hrlö- kendes ellers ikke, Ordet skulde 

va;re det samme som oldnordisk hrlö Angreb, Storm. Muligvis indgaar 

dette Ord i det ellers ukendtc Mandsnavn hribi (160 Jctsmark), der kan 

beses Hrtöi til Hrlöiii (sml. det oldnordiske Svserdnavn hriöir). E t 

Navn HriÖulfR er en Mulighcd, der ikke kan betcgnes som helt usand

syulig; men da et Navneled Hrlö- ellers ikke förekommer, er jeg til-

bojelig til at lade dette Forslag falde. 

4. harlj)- er ristet for liraib . idet Bistercn har byl te t om paa Runerne 

r og a. Paralleller til en saadan Ombytning kendes fra Runcsvensk: 

tirk for Irlk = drieng (Liljegren 1405), turknabi for Iruknabi ™ druknaöi 

(Liljegren 1406). Fra Runedansk kan anfores: biruli for briuti - briiiti 

(81 Skern 2), biirbur for bnibiir (eller bunibiir) (108 Kolind), busni for 

bnnsi (270 Skivarp). Det er ikke nogen Tilfaddighed, at vi netop har 

Ombytning ved r, hvor vi har Mulighcd for Mctatese, sml. oldnordisk 

bröt: dansk bort o. Igu. Hertil kan eventuell fojes hairulfit (15 Öster 

Logum), der kan vaire ristet for liariulfR." Det hedder i DR's Artikel 

" Se DR Sp. 1003 ff. og Krause, s. 238. 
18 Se iiicrmerc Krause, s. (',60. 
13 Dette Navn diskuteres ANF 61 (1946), s. 177. — Om Metatcse (i Skrift etc.) 

se Marins Kristensen i »Danske Studier» 1031, s, 107 ff. og Sven Friberg i »Fett-
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om Fejlrislning: Fcjlcnc hos de skriftkyndige er af samme Art som i 
möderne skriftarbejdcr: forglemmelser, fx. hårats for harulls, dobbclt-
skrivniug siin for sin, ombytning basni lor bausi etc.14 Man kan altsaa ikke 
paa nogen Maade uclclukkc den Mulighed, at Risteren har begaaet en 
Fejl, som det er meget let at finde Sidestykker til i gammel og ny Tid. 

Vi har efter dette at gore med cn Genitiv braibulfs = HraeiÖulfs til 
Navnet HmeiöttlfH, der findes paa Rökstenen i Pluralis: hraibulfan 
(im; Runesvensk har bribulfs (Liljegren 1062) og med Tab af h föran r 
ribullt (Liljegren 1165), der efter Otto von Friesen gaar tilbage til Hneiö-
ulfit og ikke til Hrlöuljn. Navnet Redhulf er — og det er det spren-
dende og interessante — ellers kun kendt fra Bohuslän: Redul/wer i 
Befshala (13C0), Rieidul/uar Ragnarsson, logretis man i |iiorn (1405). ls 

I Norge er Navnet almiiideligt efter 1300; Lind har i sin Navnebog: 
HreiÖarr, Hreiömarr, Hreiöuljr, Hreiöiinna og Hreiöunnr. Svarcudc 
til Hreiöarr har Runcsvensk Hribar (Liljegren 1338), Gammclsvensk 
Redhar og Gammeldansk Rethar.1 ' Da Gammelnorsk og Gammclsvensk 
har Tab af h föran r (l og n) senere end Dansk og Diftong bevaret, er 
Formen HreeiÖulfs hermed lydligt sikret; Formcrnc llribulfs, Itibuli' 
og llii|i.n er af betydeligt senere Dato, idet de har Monoftongering. 
Rökstenens hraibinaraii opfattes i Almindelighed som et Stednavn 
(saaledes Otto von Friesen). Ivar Lindquist hicvdcdc i 1941, at Ordet 
er et Personnavn svarende til oldnordisk Hrseiömarr." Den danske 
Jetsmarksten har Navnet hribd — som jeg har strejfet tidligere — der 
kan la;ses Hréöi til Nominatlv *Hrcöin: da Indskriften har Monofton
gering betegnet (stin for stain) kan *Hréöin va;re udviklet af en Form 
*Hrseiöin < *Hneiöwin (sml. Navnet pör in < *pörwin) u . Hvis Jets
skrift till Jöran Sahlgren» (1944) = ANF" 58 s. 08 (her utfaret Ekscmpler som: 
smutsar til smuslar, Harald til Harlad, Oslo til Olso etc). Da jeg maskinskrev denne 
Afhandling skrev jeg flere Gauge nordiks for nordisk og Tidksrift for 2'idsskrifl 
(Typerue k og s ligger ikke umiddelbart op til hinanden). En F'cjl som Protrcel for 
Porlnvl kan skyldes del folgende r: Förbindelsen t '• r beguustiger p + r for p + 
Vokal. 

14 DR Sp. 803. 
15 Ollo von Friesen »Rökstenen» (1020), s. 78 f. Lundgren—llrale »Personnamn 

frän medeltiden» (i Svenska landsmål X) s. 203. 
16 DgP Sp. 1155. 
17 Namn och bygd 29 (1941), s. 129 f.; dette har DgP ikke vieret opnuerksom paa 

(Sp. 1155). 
18 Forslag DR Sp. 700 (Kipili eller Ite/yili); dette Forslag cr ikke omtalt i DgP 

under Rithir. GG III, s. 38 (og § 382,1) regucr med HridiR efter Wimmer. 
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markstenen har Navnet Hrtöin synes det at stötte Mulighcd 3; men 

dette kan selvfolgelig ikke bevises. Paa den anden Side kan man heller 

ikke hosvde, at Jetsmarkslenens hribi beviser, at Rävsalstenens harib 

skal licses H(a)rlö-: men det er 1 alle Tilfadde merliggende at forbinde 

de to Navne. Leddct Hneiö- — der er hjemlel i de nordiske Sprog 

(Norsk—Isländsk, Svensk og Dansk) -tåler for en Navneform *Hra>iöijt. 

Bctydningen af Hneiö- skal ikke droftes marinen her. At Leddct 

skulde here sammen med oldnordisk hreiör (Neutrum) Rede förekommer 

ikke sandsynlig.19 Det maa formodes, at det er identisk med hraeiö- i 

Hreiögotar, sml. Rökstenens hraibkiitiini, som Otto von Friesen for

binder med oldnordisk hreiör Rede, hvad Arwid Johansson kritisercr meget 

skarpt.20 En Bclydning udmicrket, berömt vilde harmonere godl med 

de germ. Navneled, sml. urnordisk hle»va- (i liletvauaslin) Berömmelse, 

oldnordisk -marr (urnordisk -marin) Berömmelse. 

jEldre Tolkningcr af Bävsalstenen har stninuit eller sw.vinaH (se 

Boije, Johannesson og Diskussion hos Krause). Efter den almindelige 

Opfattelse er stainaii Pluralis at aeldre *stainön. Lis Jacobsen oversiettcr 

ved Ental21 og ligeledes Anders B.xksted, der skriver: Herjolf betcgncs 

altså som cjer af minclcsma;rket og er vel sagtens også den döde, for 

hvem stenen er rejst; men man må dog indtil videre regne med den 

mulighcd, at Herjolf kan vaare den mosgtige runemestcr, der ved sin 

indskrift formell tilegner sig stenen og derved unddragcr den överlast 

og odelieggelsc, hvorimod han, for hvis skyld stenen er rejst og ind

skriften hugget, ikke cr nsevnt. Til fordel for den förste af de to Op-

fattclser tåler senere tiders runeindskrifter, hvis udviciede formler ikke 

läder nogen tvivl tilbage om det rette forhold.22 

Vi har en primitiv Formel, et Navn i Genetiv med vedfojet Substan

tiv; Paralleleksempler har vi i den urnordiske Indskrift: huahdas hlaiwa 

(Postenen) og i de danske Indskrifter, der er samtidigc med Bävsal

stenen: alriks kubl (17 Starup), bunibi i r \ stAin suibks (250 Hoje Taa-

19 Hans Naumann, »Altnordische Namcustudien» (1912): hreib- til oldnor
disk hreiör Vogclncst? (s. 124). 

20 Otto von Friesen, »Rökstenen», s. 133. — Anvid Johansson APhS VII, s. 140 
ff. Johansson opstiller cn Rod krei- 'entscheiden, unterschciden, auserlescn'. 
Ilverken Lind eller DgP udtaler sig om Bctydningen af l.eddct /iraiö-. 

21 AaNO 1935, s. 221. 
22 »Runerne» (1943). s. 32. — Se min Kritik at Rieksteds forkerte Opfattelse af 

stainaR som Singularis AaNO 1945, s. 148, Fodnote 2. 
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strup, tidligere Kallerup) og udbygget kunu vltsl v in (248 Snoldelev)." 

Hvis min Opfattelse af huribulis er rigtig, skal Rävsalslenens Ind

skrift oversasttes: Redulvs Stene (eller Ridulvs eller Hardulvs); dette 

tendrer intet i Helhedsopfattelsen (Navn i Genitiv -f Sten i Pluralis). 

Resultatet af denne Undersogelse kan opstilles i folgende Punkter: 

1. Rävsalstenens Indskrift horer ikke til den urnordiske Periode, men 

til den folgende Tid, de yngre Runers Tid; den er fra samme Periode som 

Snoldelev-, Helnces- og Hoje Taastrupstenene (i DR bctegnct som 

Hehues-Gorlev-Typen). Runografisk er at betnaerke, at Indskriften 

har det gamle H h, men det unge \ a, ikke +. Indskriften burde ikke 

vaere medtaget i Krauses Bog »Runeninschriften im älteren Futhark» 

(1937). 

2. Vi har ikke Navnet hariwulfs men harib ullfs,2* der kan tolkes paa 

fire Maader. Tolkningerne Haröulfs og Hrlöulfs forudsaelter ikke Fejl-

ristning (men henholdsvis i og a som Stottcvokal) og er derved Hrseiöulfs 

overlegne. Men til Gengseld er Tolkningen Hrseiöulfs — der forudsaetter 

en Ombytning af Runerne r og a — de to andre Tolkninger overlegen, 

fordi vi kan faa Tilknytning til det kendte Navn HneiöttlfR — der 

netop kendes fra Bohuslän! 

3. Runen »v findes paa Sölvesborg, men altsaa ikke paa Rävsal. Det 

er Ligheden mellem de to Runer »v og J) og Navnet härintill a it. der har 

28 Sml. Lis Jacobsen i AaNO 1935, s. 220. — Brondum—Nielsen i »Nordisk 
Kultur. VI (1933), s. 118 f. og DR Sp. 830 f. 

21 Jeg skal her give eu kronologisk Fortegnelse över de Steder, hvor jeg har 
truffet Formen hurhvulfs anfört: Sophus Bugge i Tidsskrift for Philologi og Pa;da-
gogik VII I (1868—69), s. 103 ff. P , Burg »Die ältesten nordischen Runeninschriften» 
(1885) s. 94 (Henvisninger s. 170), Sten Boije »Bohusläns runinskrifter», »Bidrag 
till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia» III , 1886, 
s. 162 ff., Wimmer »Die Runenschrift», 1887, s. 230 ff., Noreen »Altisländische 
Grammatik» 1. Udg. 1923, Nr. 54, s. 385 (se ogsaa §§ 235,1, a og 356 Anm. 3), Johan
nesson »Grammatik der urnordischen Inschriften», 1923, Nr. 51, Otto von Friesen 
i »Rö-stcnen» 1924, s. 90 og i »Nordisk Kultur»\T, 1933,s. 31, Lis Jacobsen »Eggjum
stenen», 1931, s. 89 og AaNO 1935, s. 221, Brondum—Nielsen »Gammeldansk 
Grammatik. §§264,1 og 429,4 samt .Nordisk Kultur . VI, 1933, s. 119, Magnus 
Olsen »Runekammen fra Setre», 1933, s. 77 Fodnote 1, Helmut Arnl : »Handbuch 
der Runcnkundc» 1935, s. 167, Elias Wessén ANF 52, 1936, s. 363, W. Krause 
•Runeninschriften im älteren Futhark», 1937, Nr. 70 og »Was man in Runen ritzte», 
2. Udg. 1943, s. 25, Anders Bseksted, »Runerne» 1943, s. 32, Harry Andersen ANF 
61, 1946, s. 177. 
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fort Forskerne paa Afveje fra Sophus Bugges Tid. Först med Erik 

Moltkes Kritik af den gsengse Lajsemaade (1942) er der banet Vcj for 

den rettc Opfattelse. 

SUMMARY 

Harry Andersen: The Inscription on the Rune Stone a t Rävsal 

(Island of Tjörn, Bohuslän). 

The inscription on the rune stone at Rävsal is usually considered to 
form a transitionary stage between the låter old northern runic inscrip
tions and the first rune stones with the younger runes (end of the 8th 
century A.D.). The author reads the inscription: »haripulfs stainaR», 
not hariwulfs as most of the earlier interpreters have done, and 
ostablishes that the stone bclongs, not to the old northern runic period, 
but to the period of the younger runes. Because of that, the inscription 
ought not to have been published in the work of Wolfgang Krause: 
>Runenschriftcn im älteren Futhark» (1937). The name Haripulfs can be 
interpreted in four ways of which tlie interpretation Hrseiöulfs can be 
connected with the name Redhulf — in Sweden known from the in
scription on the runo stone at Rök church, Östergötland, and beside 
only from Bohuslän during the middle ages. In Norway the name became 
common in tho 14th century. The translation of the inscription runs thus: 
Redulv's stones (or Ridulv's or Hardulv"s). 
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