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Ekskurs II.
(Til S. 31 Linjo 7.)

Runen Y i to angelsaksiske Mynt-Indskrifter.
Den angelsaksiske Rune ] findes ikke blot i ags. Bunermkker og Alfabeter,
1).
som maa antages at have indeholclt Ord
men ogsaa i enkelte Metal-fndskrifter,
Runen forekommer paa en Solvmynt (Stephens I S. 563; III S. 235), som
er fund.en i Wijk ved det gamle bekjenclte Hand"elssted Duurstede nrer lftrecht.
Sammen med clen blev funclet lVlynter af Pepin, Karl den Store og Ludvig den
Fromme (t 810). Mynten har paa Adversen et Monogram sammensat af latinske
og forstaar det om Ecgberht af
Stephens lreser dette ECGBERHT
Bogstaver.
\Messex (t 336). Haigh betvivler denne Lresnings Rigtighecl. Reversen har ingen
anden Fremstilling

end en Runeind.skrift.

Denne er maask6:

I]\IV$VNYYY
Rune 1 er vendt op og ned i Mod.sretningtil Rune 3. R. 4 er efter Tegningel snarest F e, men kan ogsaa lreses V a, cla dens sverste Kvist bersrer
Tvmrstregeni R,. 5. Sproglige Grunde gjor det dog sandsynligt, at R. 4 lnar vreret
V o. R. 8 er meget mind're end de ovrige Runer'
Haigh har vistnok lrest cle 5 forste Runer rigtig som Lu,l o?1. Lu'I er
Myntmesterens Navn. Mect Runer findes lul skrevet paa en Mynt af Epilberht af
Ost-Anglia t 7g4 (Keary, Catalogue of English Coins in the British Museum I,
83). Mecl latinske Bogstaver find.esLULLA paa Mynter af Offa af Mercia 757-796
(I, 2S) og LUL paa en Mynt af samme Konge (I, 32). Ligeledes LIIL paa en
Mynt af Coenwulf af Mercia 796-822 (I, 36). Lu,l[a, der nrevnessom Myntrnester
paa Mynter fra and,en}lalvdel af 9d.eAarh., er vistnok en anden Person. Derimocl
er Lul paa Mynten fra Wijk vist samme Person som Lul, hvis Navn ligeledes er
skrevet med"Runer paa Epilberhts Mynt. Efter Lul on maa foLgeMyntstedets Navn.
Stephenslreser dette feilagtig duasa. Y er ald,rig a. Der synes at maatte
(Exeter) paa Mynter er
lreses:auxsx. Naar vi fincler, at Myntstedet Ecr,ranceasfer
skrevet ikke blot Eare,, Erce, Er ce, Ecrces,,Eanec.,Ecnecc,rrren ogsaa Erscen
(CatalogueII, 357-359) og Eanecser)Eanset (II, 213 f.), saa synes det muligt, at
ogsaa auxsx betegner Exeter.
f auxsx er vel xs en overflodigBetegnelsefor r i Eararz-, ligesomi Enscen,
og 4et siclstex sammenfatter q og s i censtre,mellem hvilke Yokalen ogsaa i EanecEerer udelad.t.
Da historisk Angelsaksisk overhovecl ikke kjender Diftongen a,Ir)saa maa
til au i auxsx en anden Yokalbetegnelsei historisk Angelsaksisk sYare. Eovan r
har isteclenfor ea de reldste Hskrr. oftest ae, f. Eks. Epinal-Glosserne(ikke senere
encl Begynclelsenaf Sd.eAarh.) aefr, dog lean. Holtzmann (Altdeutsche Gramm. I
t)

Don forste her bshandlecle Ind.skrift har jeg ikke funclet omtalt af Wimmer.
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S. 1Tg) mener, #, clette a,gs. ea er opstaaet af a", og efter Kluge (i Pauls Grunclriss 2 S. 1029) er ags. ea gjennem ffio) oon opshaaet af du. Heraf er da mulig auxsx
Rigtignok er det paafald,end.e, paa d"enne Mynt, d.er sand'synlig ikke
at forklare.
er 6clre encl Slutningen af 8cle Aarh., a,l, fincle en alclre Form end- i EpinalMen clet kan forklares'd.eraf, at i en Runeinclskrift tlen Lytlbetegnelse
anvendes, som vecl Traclition har holclt sig fra meget reldre Tid"er, medens EpinalGlosserne, som er skrevne med. latinske Bogstaver, viser os en Skrivemaad'e, som
Glosserne.

ikke stotter sig til saa gammel Traclition.
Den anden engelske Mynt, paa hvilken man har lrest Runen Y, €r ud,given
ogPl. I,4;
i Catalogue of EnglishCoins in the BritishMuseum I S. LXXXVI{r.2.,5.2
ticligere bI. a. hos Stephens III S. 246. Det er en Guldmynt (trimessis), som efterligner en merovingisk Guld.mynt. Ad.versen viser en Kongebuste med Diadem omgivet af en ulreselig Inclskrift, Reversen et Kors paa 3 Trin og d,erom en Runeinctskrift, som gaa; frah,afue mod. venstre. Denne har man laest (vendt mocl hoire):
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Wimmer (i Catatogue I S. LXXXYI) har paa et Aftryk meclSikkerhetl alene
kunnet lrese Rune 1 B, 2 11, 7 X, 8 V. Mynten henfores til c. 650.
Naar man i England har transskriberet Ind.skriften bea(r)tigo, er dette feilagtigt, tla Y ikke kan betegne a. Endnu mere feilagtig er Forklaringen feartigo
>forty<. fndskriften synesat rnaatte transskriberes:bex : tigo eller bexll: tigoll.
Jeg kan ikke forklare fndskriften. Jeg har trenl<t paa, at ll : tigo mulig
Poen.Ecgb. 4, 68 (Sieversi Paul-Braunes
kuncle vmre twenti,go20; jfr. ttt f6ouert'i,go
Beitrzige IX S. 265). Men clette synes i en Mynt-Inclskrift ikke al give nogen
passendeMening.
.
Yect bex har jeg trenkt paa latinsk bes ('lu af en As), d.a man i Middelald.ereni Ordurlgang ofte skrev n fov s, f. Eks. nri,ler fov miles. Men jeg forstaar
ikke, hvilken Mening bes (2lz af en As) skulde give paa denne Mynt'.

