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En romersk aureus från Tetricus 
funnen i Östergötland Västanstång 

Av Ulla Westermark och Björn Ambrosiani 

Westermark. U. & Ambrosiani, B. 1983. En romersk aureus från Tetricus 
funnen i Östergötland Västanstång (A Roman aureus from Tetricus tbund in 
Östergötland west of the river Stångån.) Fornvännen 78. Stockholm 

As a result of agricultural work a rare Roman gold coin was tbund in Sya 
parish not far from Mjölby. It dates from the period 271—274 A.D. and was 
struck for the Gallian usurper Tetricus. In contrast to the lower coin denomi-
nations ol this period lhe aurei are of very good quality both artistically and 
technically. They were mainly used as paymcnt to the soldiers who also 
included Germanic mercenaries. Swedish finds of Roman gold coins struck 
before A.D. 400 are very rare and the newly discovered aureus is the first to be 
found here in this century. No other coin from Tetricus has ever been found 
and recorded in Sweden. 

The lind calls for an analysis of the settlement history of western Östergöt
land. Some 250 sites with Early Iron Age ancient monuments and finds show 
that even il the archaeological remains of this area are seriously damaged by 
farming there is enough ev idence lo allow analysis of the extent settlement. 

This shows a full exploitation of the area with a mean distance of 2—4 km 
between the units. Several finds ol third century Roman imports, inter alia from 
the Rhine area, suggest close contact with this region, perhaps a participation 
in German activities on lhe Rhine börder. 

t 'Ila Westermark, Kungliga myntkabinettet. Box5403, S-l 1484Slockholm, Sweden. 
Björn Ambrosiani, Statens historiska museum. Box 5405, S-l 14 84 Stockholm, Sweden. 

Ett sällsynt romerskt guldmynt funnet i Sya 
socken nära Mjölby inlöstes hösten 1981 lill 
statens historiska museer (inv.nr K M K 100 
752). Fyndet påträffades hösten 1980 av Laila 
Lindahl i samband med potatisupptagning. 
En efterundersökning av fyndplatsen gjordes 
av Östergötlands och Linköpings stads mu
seum, men inga ytterligare föremål framkom. 

Guldmyntet (fig. 2) är präglat för Caius 
Pius Esuvius Tetricus (271—274), den siste 
av de lem galliska usurpatorer, som under en 
period av ungelär 15 år behärskade stora de
lar av det romerska Gallien samt delar av-
nuvarande Spanien och England. Kronologi
en for de galliska kejsarna är ett mycket om
debat terat ämne, ofta behandlat av både hi
storiker, arkeologer och numismatiker. En 
viktig studie är Sture Bolins artikel Zur Chro

nologie der gallischen Kaiser (1932). Samlade 
översikter har gjorts av bl. a. P. Basticn, J . 
Laläurie och senast av Ingemar König i ett 
nytt arbete med titeln Die Gallischen Vsurpalo-
ren von Postumas bis Tetricus (1981). König har 
en omfattande litteraturförteckning, och en 
utmärkt sådan finner man också i en nyligen 
utkommen katalog av Hans H. Gilljam 
(1982). 

Enligt den nyare forskningen börjar det 
galliska intermezzot med att den förste usur-
patorn, Postumus, kom till makten år 260 och 
slutar med att den siste, Tetricus, besegrades 
av den romerske kejsaren Aurdianus på höst
en 274. Mellan dessa tvä finns ytterligare tre, 
Laelianus, Marius och Victorinus, som var 
och en innehade makten en kort tid under 
perioden 269—271. 
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Fig. 1. Östergötland Vutanstång, 
dvs. väster om Stångån, ligger om
kring Svartån och avgränsas i norr av 
Kolmården och Motala Ström. — Ear
ly Iron Age linds and ancient monu
ments in wesiern Ostergouand. 

Det grundläggande arbetet om de galliska 
kejsarnas myntprägling är Georg Elmers Die 
Miinzprägung der gallischen Kaiser in Köln. Trier 
und Mailand (1941). Hans katalogisering av-
mynten, uppordning i emissioner och fördel
ning på myntorter är alltjämt hållbar. De 
stora fynd, som senare har bearbetats och 
publicerats, har endast medfört smärre korri
geringar i Elmers system. En schweizisk fors
kare, Bernhard Sehulte, är f. n. sysselsatt med 
en studie av Tetricus myntprägling. 

Det nyfunna myntet från Västanstång har 
på åtsidan Tetricus porträtt samt inskriften 
I M P C: T E T R I C V S P F AVG (imperator 
Caius Tetricus pius felix augustus). På frånsi
dan ses segergudinnan Victoria ilande mot 
höger med en trofé över skuldran oeh en 
krans i sin utsträckta högra hand. Framför 
hennes fötter sitter en fången german. In
skriften lyder V I C T O R I A AVG (victoria au-
guSti, kejsarens seger). Bildtypen oeh inskrif
ten syftar tydligt på ett fälttåg mot germaner
na. Myntet hiir till slutet av Tetricus regering 
oeh kan dateras till år 273. Myntorten är med 
stor sannolikhet Trier. Typen (Elmer 832) är 
tidigare endast känd i ett enda exemplar, som 
finns i Cabinet des Médailles i Paris. 

Tetr icus är en ovanlig person i 200-talets 
av krigiska händelser dominerade historia 
såtillvida att han inte var en soldatkejsarc 
utan hade ett civilt förflutet. Han var före sin 
upphöjelsc romersk konsul och ståthållare i 

Akvitanien. När hans företrädare Victorinus 
mördades lyckades dennes mor Victoria — 
kanske med hjälp av penningsummor — for-
må. t rupperna att utropa Tetricus till kejsare. 
Hans tid vid makten blev tre år. Den avgö
rande slutstriden mellan Tetricus arméer och 
den rättmätige kejsaren i Rom, Aurdianus, 
stod på de Katalauniska fälten (Chälons-sur-
Marne) troligen hösten 274. Men Tetricus 
själv hade redan före striden frivilligt under
kastat sig Aurdianus . Enligt antika källor 
skall han ha gjort detta med ett citat från 
Eneiden (6.365): Eripe me his, inviele, mal is 
(König s. 177). (översät tn . fritt efter G. J . 
Adlerbeth 1804: Rädda mig, du segersälle, ur 
denna fara.) Tetricus fördes i Aurdianus tri
umftåg tillsammans med kejsarens sista mot
s tåndare i östern, drottning Zenobia från Pal
myra, som besegrats samtidigt. I övrigt blev 
Tetr icus behandling mild. Han fick behålla 
sin kejsartilel och fick en villa pa Möns Caeli-
us. Inte heller Gallien utsattes för repressa
lier. Det av Tetricus inrättade myntverket i 
Tr ier fortsatte att fungera någon tid under 
Aurd i anus och överflyttades sedan till Lug-
d u n u m (nuv. Lyon). 

Huvudmassan av de galliska kejsarnas 
mynt består av dåliga silvermynt, som be
nämns "antoniniani" och är periodens hell 
dominerande myntvalör. Detta mynt infördes 
törsta gången av Caraealla (211—217). I 200-
talets våldsamma inflation, en av de värsta 
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Fig. 2. Tetricus, aureus. Skala 
2:1. Foto Mats Pettersson, 
ATA. 

myntinllationer som förekommit, försämra
des myntets vikt och halt successivt. Silver
halten i Tetricus antoniniani håller sig kring 
1 % . Endast den stora mängden av förfalsk
ningar och barbariska imitationer, som sam
tidigt var i omlopp, var ännu sämre. De nu 
sällsynta guldmynten från de galliska kejsar
na är däremot av hög kvalitet både tekniskt 
och konstnärligt. De användes huvudsakligen 
som sold till soldaterna i de arméer, som 
usurpatorernas makt stödde sig på. Även ger
maner tjänstgjorde i de galliska trupperna 
och ett betydande antal galliska aurei har 
hittats i krigargravar i Tyskland i området 
mellan Weser och Weichsel (Werner 1973, s. 
26—29). 

Fynden av romerska guldmynt i Sverige 
löre solidiimporten, dvs. från tiden löre 400, 
är fa och uppgår till endasl ett tiotal (Wester
mark 1980). Det nyfunna myntet, det enda 
från kejsar Tetricus, är ett viktigt tillskott lill 
denna grupp. Det är därtill det enda som 
hittats på 1900-talet. Fynden av reguljära ro
merska guldmynt kompletteras med några 
mycket intressanta imitiationer. Ett par av 
dem är av anglo-lrisiskt ursprung och har 
senast behandlats av Berghaus-Sehneider 
(1967). En annan imitation av okänt ur
sprung är funnen i Östergötland, Kullerstad 
sn, Lundby år 1886 (SHM 7903). Myntet har 
förvirrad inskrift, men av åtsidans porträityp 
är det helt klart, att det rör sig om en efter
bildning av etl guldmynt präglat liir kejsar 
Probus (276—282) och således från samma 
period som Tetricus-myntct. 

U. II. 

Senromersk lid i Östergötland Västanstång 

Fyndet av ett romerskt guldmynt, en aureus 
präglad för kejsar Tetricus ca år 273 e. Kr., 
från Sya vid Svartån är av stort intresse som 
ytterligare ett belägg för perioden V:I, 200-
talct e. Kr., i västra Östergötland. 

Eric Oxenstierna har i en översikt 1958 
framhållit att denna period i Östergötland 
representeras av ett fåtal rika vapengravar 
med romerska importföremål, mest kärl av-
glas och brons. Del gäller fynden från Granby 
i S:t Pers sn (Vadslena), ös tcrvarv i Varvs sn 
(lig. 3). L. Harg i Vikingstads sn oeh Grebo 
kyrkogård i Grebo sn. Oxenstierna framhål
ler, att samtliga kommer från små gravgrup
per på långt avstånd från de stora välkända 
grav (alten från äldre järnålder och han tolkar 
dem som ett brott i kontinuiteten och etl ny
tillskott till bebyggelsen vid denna tid. De är 
ofta påträlfade på markerade höjder, ös te r -
varv anges t. ex. ligga på den högsta punkten 
i hela slättområdet (E. Oxenstierna 1958 s. 
149). Oxenstierna uppfattar vapengravarna 
som spår av en utbrytning ur eller omorgani
sation av bebyggelsen i området, då de enligl 
honom ersätter de stora, något äldre grav fäl
ten som Alvastra Smörkullen, Kungshöga
backen etc. Endast i undantagsfall har man 
på dessa platser, t. ex. Isberga i Heda sn med 
två situlor från tiden omkring Kr. f'., påträffat 
romerska importföremål. 

Under de senare årtiondena har ett antal 
äldre järnålderskomplex kommit att beröras 
av exploatering oeh har därför undersökts. I 
några fall har då också påträffats föremål från 
senromersk tid. Bl. a. påträffades år 1970 en 
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Fig. 3. Glasbägarc från Oster-
varv. Varvs sn, Östergötland 
(SHM inv. 8656). — Glass 
beaker from östervarv. Foto 
ATA. 

liten bägare av grönt glas (fig. 4) samt spel
brickor av svart och ofärgat glas vid Lam bo-
hov i Slaka sn (Nilsson 1975, 1978 s. 110 f.) i 
ett par stora flacka stensättningar. Glasbäga
ren kan dateras till 200-talet oeh tillhör en typ 
som anses vara östlig, till skillnad från de 
flesta övriga östgötska kärlen, som anses här
stamma från Rhenlandet. Central-europcisk, 
panonnisk. är däremot sköldbucklan från L. 
Harg. 

Ett annat, och från bebyggelsehistorisk 
synpunkt särskilt viktigt fyndmaterial kom
mer från Herrbeta i Törnevalla sn (Nilsson 
1978 s. 110). Ett litet gravfält med runda 
stensättningar visade sig vara fyndtomt men 
omkring stensättningarna fanns den mängd 

knappt iakttagbara bengömmor mellan ste
nar i den ursprungliga markytan. Dessa inne
höll bronsfibulor och kammar från senro
mersk tid och folkvandringstid. Herrbetaläl-
tet visar att det omkring synliga, oftast oda-
terbara och ofta kvadratiska, stensättningar, 
finns hela gravfält som binder samman de 
spridda stensättningarna. Därigenom måste 
den östgötska bebyggelsehistorien ses över. 

Särskilt området väster om Linköping och 
Stångån, Västanstång, bör även från andra 
synpunkter tas upp till diskussion. Antalet 
registrerade fornlämningar är lågt och uppen
barligen skadat av odlingen i ett område, som 
till stora delar kan uppfattas som ett full-
åkerslandskap. Men är det totalskadat eller 
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Fig. 4. Glasbägare frän Lam-
bohov. Slaka sn, Östergötland 
(Östergötlands länsmuseum). 
— Glass beaker from Lambo-
hov. Foto ATA. 

finns det tillräckligt med spår efter gravfält, 
så att man skulle kunna analysera bebyggel
seutvecklingen, om än med stora osäkerhets-
marginaler? 

Förutsättningen lör en sådan analys före
ligger bl. a. i Staffan Helmfrids avhandling 
1972 om Östergötland "Västanstång". i Eric 
Oxenstiernas Die Ältere Eisenzeit in Östergötland 
1958 och i Ibrnmmnesinventeringarna på 
1940-talet fiir den första upplagan av ekono
miska kartan, reviderad liir en ny upplaga 
under de senaste åren. 

Dessutom inledde jag med cn grupp stu
denter vid Arkeologiska institutionen vid 
Stockholms Universitet 1971 ett antal scmi-
narieuppgifter kring bebyggelseutvecklingen i 

Västanstång, av vilka de flesta avslutades 
med stencilerade uppsatser. Avsikten var att 
försöka reda ut förhållandena på några av de 
stora gravfalten som Kungshögabacken (Jans
son & Jcrrolf 1972) och Smörkullen vid Al
vastra (Borgström 1973), att registrera lösfynd 
i förhållande till fornlämningsbestånd och 
uppodling i Heda sn (Holmqvist 1972) och 
Hagebyhöga sn (Nordeman 1972). Dessutom 
sammanställdes runstensmaterialet (Sund
berg 1973) och en analys av fornlämningsbe
ståndet i förhållande till tcrrängutformningen 
(Zerrander & Hammarvall 1974). Slutligen 
publicerade Catharina Nilsson, Riksantik
varieämbetets platslcdare i Östergötland, sin 
uppsats om undersökningen i Viby, en av 
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de viktigaste nya utgrävningarna i området 
(1977). 

Den bild dessa undersökningar ger av järn
åldersbebyggelsen är på sitt sätt motsägelse
full. I randzonen mot skogsbygderna söder 
om slättområdet finner man rikliga spår av en 
stensträngsbygd med ett stort antal gravfält 
och enstaka stensättningar av äldre järnål
derstyp. Bebyggelsebilden är densamma som 
i området öster om Linköping, behandlat 
b l . a . av S.-O. Lindqvist (1968). Enstaka 
gravfält från yngre järnålder tycks finnas 
gruppvis i området men fynd från utgräv
ningar och lösfynd är mycket få. De som finns 
bekräftar dock den på fornlämningarnas mor
fologi byggda dateringen. 

Ute på slättområdet är fornlämningarna 
färre men man har ett stort antal lösfynd och 
grävningsfynd, som över stora delar av områ
det visar en nästan lika tät bebyggelsebild 
som t. ex. i Ekeby eller Väderstads socknar. 
Många av fynden kan också knytas till regi
strerade fornlämningar men det finns också 
ett stort antal fyndplatser där fornminnesin
venteringen inte har några markeringar. Det
ta tyder på att en stor del av fornlämningsbe
ståndet verkligen är totalskadat. 

Kombinat ionen av fyndplatser och bevara
de fornlämningar ger dock ett intryck av en 
ganska tydlig bebyggdsespridning också på 
slätten. Det förvånansvärda är att antalet lös
fynd från metallåldrarna är så få men ändå 
vad beträffar äldre järnålder regelbundet för
delade över ytan med inbördes avstånd av ca 
2—5 km. Detta är ett internavstånd som 
också återfinns i äldre järnåldersbygder i det 
bät tre bevarade fornlämningsbeståndet i Mä
larområdet (Ambrosiani 1981 s. 49) och tycks 
därför kunna representera ett mått på revir-
storleken. Fyndplatserna och de fortfarande 
bibehållna fornlämningarna är i regel beläg
na på markerade höjdpunkter i terrängen. 
Som framgår av Zerranders oeh Hammar
valls analys (1974 s. 19) är ändå endast en del 
av de 370 höjdpunkterna i området väster om 
en linje Motala—Bjälbo—Väderstad belagda 
med fornlämningar men största delen av de 
övriga ligger nära inpå redan belagda punk
ter längs den södra skogsranden, där de beva
rade fornlämningarna ligger i ett tätt mön

ster. Det är också tydligt att på de mest mar
kerade höjderna ligger de största gravfälten, 
som innehåller både fornlämningar och fynd 
från både bronsålder, äldre och yngre järnål
der. Bebyggelsekontinuiteten på dessa platser 
är avsevärd. 

Någon omläggning av bygden av det slag 
Oxenst ierna ansåg sig kunna belägga under 
200-talet e. Kr. är därför svår att iakttaga. 
M a n får snarare ett intryck av en stabilitet 
med tidig fast bosättning på de mest markera
de höjdstråken och en kontinuerlig vidgning 
av bygden genom inre kolonisation runt och 
mellan de äldsta bosättningarna. De aktuella 
praktfynden från 200-talet tycks i flera fall 
komma just från sådana nya punkter i kultur
landskapet, samtidigt som de stora kontinu
erliga gravfälten ännu inte i något fall har 
lämnat fynd av detta slag men i flera fall har 
en tyndpunkt i tiden omkring Kr. f. Herrbe-
taundcrsökningen och flera andra skulle kun
na tolkas så att bristen på fynd från senro
mersk tid snarare är en forskningslucka bero
ende på ofullständig grävningsteknik än på 
ett reellt förhållande. 

Sammanlagt finns inom Västanstång ca 
250 lokaler med fynd eller fornlämningar från 
äldre järnålder . Den sammanhängande be
byggda ytan utgör ca 1 400 km2, varför man 
har ca 5,5 km2 lör varje lokal, mer i de västra 
delarna och mindre, ca 2,5 km2 i området 
omedelbart väster om Linköping. Medeltalet 
överensstämmer dock väl med vad man fin
ner i sammanhängande bygder i Mälarområ
det. Skillnaden ligger i de stora ytorna ej ut
nyttjad skogsmark mellan bygderna i Mälar
landskapen. 

Resultatet synes för äldre järnålder innebä
ra att fynd oeh fornlämningar ger en någor
lunda rättvisande bild av bebyggelsesitua
tionen i västra Östergötland, även om man 
inte där har någon möjlighet att utnyttja 
gravlältsstorleken etc. tör en närmare analys 
av de kronologiska och populalionsmässiga 
förhållandena lokal för lokal. Därtill är ska
dorna genom bortodling alltför stora. 

De bästa förutsättningarna för en analys 
finns dock i området vid övergången mellan 
lullåkersområdet och skogsmarkerna i söder. 
I det ta område och på markerade höjdlägen 
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strax utanför skogsranden ligger en rad stora 

gravfält med äldre järnålder som Kungshöga

backen, Viby by, ö s t r a Tollstad, Sjögestad 

samt liera i S:t Lars församling invid Linkö

ping. Fyndplatserna vid L. Harg i Viking-

stad. Lambohov i Slaka och det nyfunna 

guldmyntet från Sya tillhör detta område. 

I omgivningarna till fyndplatsen vid Sya 

ligger två områden med fornlämningar från 

äldre järnålder: vid Solberga i Mjölby för

samling ca 700 m väster om fyndplatsen och 

vid Hydinge i Sya socken ca 1 500 m öster 

därom. Ingendera gravgruppen är utgrävd 

men Solberga-gravfältet visar gravformer 

från både äldre och yngre järnålder, och grav

fälten vid Hydinge har mest äldre drag. Dess

utom finns strax söder om fyndplatsen spår 

av stensträngssystem och spridda stensätt

ningar av äldre typ (O. Bohm 1978 s. 27 f ) . 

Avståndet till gravfältskomplexet vid Viby 

(Nilsson 1977) är bara 7 km och också i den 

riktningen förekommer andra komplex med 

fornlämningar från både äldre och yngre 

järnålder , bl. a. det av Holger Arbman publi

cerade vendeltida materialet från Vetavallen i 

Veta socken (Arbman 1941 s. 63 ff,). 

Sya-fyndet tillhör alltså ett område med en 

intressant bebyggelsehistorisk struktur, i vil

ken uppträder en grupp med rika fynd från 

200-talel e. Kr. Samtliga har importföremål 

från de romerska provinserna, i flera fall från 

Rhenlandet varifrån också Sya-myntet här

s tammar . Det finns all anledning att närmare 

analysera förhållandena kring äldre järnål

dersbygden i Västanstång och ställa den i 

relation till landskapstypen och jordbruksut

vecklingen i området, men också till de för

bindelser med det romerska väldet som under 

en kort tid slår igenom i ett antal praktfynd i 

Västanstång. 
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