
Rooman keisariajan rahat
 

Alkusanat
 
SNY:n antiikin kerho havaitsi, että Suomesta ei löydy julkaistuna oikeastaan mitään keisariajan Rooman
rahoista. Tärkein alan perusteos ”Roman Imperial Coins” (RIC) on kymmenosainen teossarja, jonka
ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1923 ja viimeinen vasta vuonna 1994. Tähän mennessä tosin
ensimmäisestä osasta ehti ilmestyä jo uudistettu laitos. Tämän teoksen tekstiosa sisältää perustavaa laatua
olevan tiedon Rooman keisariajan rahoista ja luettelo-osan avulla voidaan tunnistaa kaikki Rooman
keisariajan rahat.
 
Kerhon jäsenet päättivät vuonna 1979 laatia suomenkielisen tekstin Rooman keisariajan rahoista, ja
työryhmä Lindqvist, Grandell, Kemppinen otti tehtävän harteilleen, vaikka RIC oli päätöstä tehtäessä
vielä keskeneräinen. Alkuun päästiin lainaamalla teos kerrallaan kansallismuseon rahakammion
kirjahyllystä. Tietoa täydennettiin myös muista lähteistä (ks. Kirjallisuusluettelo), koska RIC:n kirjoittajat
olettivat lukijalta melko laajaa perustietämystä.
 
Teksti on ollut ”raakaversiona” vain kerhon jäsenten käytettävissä, ja paperille tulostettuna sitä on 177
arkkia. Tämä versio on nyt tarjolla SNY:n kotisivulla. Tekstin saattaminen painokelpoiseen muotoon
edellyttää toimituksellista ammattitaitoa. Tässä muodossa kuitenkin sisältö tarjotaan laajemmalle
yleisölle, ja kuten kaikkeen internetissä esiintyvään materiaaliin, myös tähän on syytä suhtautua terveellä
kriittisyydellä.
 
Koska teksti on kirjoitettu usean vuoden aikana ja alkuperäisessä asussa on käytetty joitakin
erikoismerkkejä (mm. kreikkalaisia kirjaimia), saattaa siinä olla tässä muodossa joitakin virheitä, jotka
pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan, ja siinä odotamme lukijoilta palautetta. Taulukoita ja
kuvia on mahdollista lisätä myöhemmin, mutta kirjallisuudessa ne ovat tarjolla myös vieraita kieliä vain
hieman osaaville, ja niiden julkaiseminen edellyttää tekijänoikeuksien kunnioittamista. Tekstissä on
henkilöiden ja paikkojen nimet pyritty esittämään alkuperäisessä muodossa, ellei nimelle ole vakiintunut
suomenkielistä muotoa (esim. Rooma tai Konstantinus).  Kaupunkien nimissä käytäntö on tosin horjuvaa:
toisinaan esitetään nimi antiikin aikaisessa muodossa ja välillä nykyisessä muodossa. Selityksenä
pidettäköön kaupungin löytämistä nykyisiltä kartastoilta. Aivan viime vuosina on julkaistu teoksia
suomeksi Rooman keisariajasta, joten taustamateriaalia on tarjolla ja tietyt termit ovat vakiintuneet.
 
Ajoitukset olen pyrkinyt merkitsemään mahdollisimman tarkkaan ja ne perustuvat luotettavimpiin
lähteisiin. Joissakin tapauksissa eri lähteet poikkeavat merkittävästi toisistaan, eikä ole ollut helppoa
valita, mihin tietoon kulloinkin luottaa.
 
Helsingissä 3.3.2005,
 
Pekka Kemppinen
SNY:n antiikin kerhon pj.
 
Tähän on lisätty osuus uudistetun II osan ilmetyyttyä, ja tekstiä on jonkun verran korjattu.
Taulukoita on myös selvennetty.
 
Helsingissä 3.2.2010.
 
 
 
 
 

 



RIC I
 
 
 

Metallit
 
Rooman keisarikunnassa käytettiin aluksi neljänlaista metallia rahojen valmistuksessa: kultaa, hopeaa,
aurikalkumia ja kuparia.
Kulta säilyi koko ajan hyvin puhtaana ja lisäaineita käytettiin vain kestävyyden aikaansaamiseksi.
(Kuitenkin 200- luvulla lyödyissä aureuksissa on havaittu harvinaisen runsaasti hopeaa.)
Hopeapitoisuus sen sijaan oli hyvin vaihteleva. Aina Gallienuksen hallituskaudelle asti hopeaa
huononnettiin, kunnes kupariset rahat vain hopeoitiin. Augustuksen aikana hopea oli melkein puhdasta
(98 - 99%). Claudiuksen aikana huononeminen oli vähäistä, mutta vuonna 63 Nero sekä kevensi rahaa
että lisäsi epäpuhtauden 10 prosenttiin. Tällaisena järjestelmä säilyi pienin muutoksin aina Commoduksen
päiviin asti, jolloin hopeapitoisuus laski 72 prosentista 67 prosenttiin. Jo Septimius Severuksen aikana oli
joissakin rahoissa vain 43 prosenttia hopeaa. Caracallan ajasta alkaen pitoisuus vaihteli huomattavasti,
mutta hopean osuus pysyi 58 ja 33 prosentin välillä.
Aurikalkum on lejeerinki, jossa on neljä osaa kuparia ja yksi osa sinkkiä. (Nykyisin tällaista metallia
nimitetään messingiksi.) Augustuksen rahojen analyysi osoittaa metallin koostuneen 78 - 72 prosenttia
kuparista ja 22 - 28 prosenttia sinkistä. Myöhemmin koostumukseen lisättiin myös tinaa ja lyijyä ja
suhteet vaihtelivat melkoisesti. Sinkki, joka antaa metallille kullankeltaisen värin, väheni vähitellen ja
loppui kokonaan 200- luvulla. Tämä sinkitönkin metalli pyrittiin pitämään kullankeltaisena, joten nimitys
aurikalkum kattaa myös keltapronssin.
Kupari puhtaana tai melkein puhtaana ilmestyi järjestelmään vasta vuonna 23 eKr. Näin muodostui
kaksimetallinen vaihtorahajärjestelmä, joka oli Augustuksen rahareformin näkyvin piirre. Usein näitä
perusmetalleja on nimitettävä yhteisellä termillä, ja alkuperäisen nimityksen vuoksi tässä teoksessa
käytetään termiä AE. Tarkkaan ottaen tämä merkitsee pronssia, mutta termi on ytimekäs ja se on
vakiintunut tähän käyttöön.
 

Arvot ja painot
 
Kultaa lyötiin kahtena arvona: denarius aureus ja quinarius aureus. Tasavallan loppuaikoina kultarahaa
ei käytetty säännöllisesti. Varhaisimmat kultarahat olivat 60, 40 ja 20 sestertiusta. Vuoden 84 eKr
vaiheilla denarius aureus ei ollut suoranaisesti tietty määrä sestertiuksia vaan 25 hopeadenaria. Julius
Caesarin aikaan lyötiin suuri määrä aureuksia, joiden pohjalle rakentui Augustuksen kultaraha.
Hopearahat olivat kultarahan tapaan: denarius argenteus ja quinarius argenteus. Näitä (ja myös
sestertiusta) oli lyöty jo pitkään, denaria noin 4 gramman painoisena. Nero kevensi denarin noin 3,4
grammaan, jollaisena se säilyi syrjäytymiseensä asti Gordianus III:n hallituskaudelle.
Denari on yhdistävä lenkki tasavallan ja keisarikunnan rahajärjestelmissä. Viiden vuosisadan ajan se
pysyi merkittävässä asemassa.
Quinariusta ei lyöty koskaan suuria määriä, joten tämä pieni raha on harvinainen. Tasavallan lopulla ja
keisarikunnan alussa jalometallirahat olivat eri valuuttaa kuin AE sekä tyyppivalikoimastaan että eri
rahapajaolosuhteistaan johtuen.
Kaksimetallinen rahajärjestelmä oli Augustuksen huomattavin rahauudistus. Se muodosti mallin, jolle
senaatin raha perustui 250 vuotta. Tämän rahan luonteen ja tärkeyden ymmärtämiseksi on tarpeen kerrata
AE:n aiempaa kehitystä, joka johti Augustuksen järjestelmän käyttöön ottoon.
Rooma omaksui, toisin kuin Kreikka, pronssirahakannan, johon se luotti jopa maailmanvaltana,
huolimatta siitä, että sillä oli hallussaan sekä kullan että hopean markkinat.
Rooman varhaisin rahan perusyksikkö oli as, jonka osat olivat semis (1/2), triens (1/3), quadrans (1/4),
sextans (1/6) ja uncia (1/12). Aluksi as painoi osco-latinalaisen naulan (273g). Se pieneni kuitenkin,
kunnes noin vuonna 81 eKr se oli noin 13 gamman painoinen ja jäi pois valmistuksesta 60 vuodeksi.
Maakunnissa lyötiin kuitenkin paljon pronssirahaa, joka muodosti luonnollisen siirtymän tasavallan
assista Augustuksen assiin.
Noin vuonna 40 eKr rahaa lyötiin Galliassa eri kokoisina, Markus Antonius lyötti idässä kuuden kokoisia



pronssirahoja, joissa oli arvomerkintänä kreikkalainen kirjain: delta, gamma, beeta ja alfa sekä symboli S
tai kaksi pistettä. Suurin näistä on sestertius, koska samassa rahassa esiintyy sekä merkintä delta että HS.
Muut ovat 3, 2, 1 ja ½ assia.
Tähän järjestelmään perustui senaatin raha vuonna 23 eKr, josta Augustus valitsi neliarvoisen
järjestelmän. Tässä kukin yksikkö oli kaksi lähinnä pienempää yksikköä. Valitsemalla aurikalkumin
suurempien rahojen metalliksi Augustus vältti sestertiuksen kasvun liian kookkaaksi, mutta dupondius ja
as tulivat lähes samankokoisiksi. As ja quadrans olivat kuparia, ja harvemmin lyöty semis aurikalkumia.
As painoi keskimäärin 11 grammaa ja sestertius 27 grammaa, mutta painoon ei kiinnitetty kovin
huomiota.
Keisarikunnan rahajärjestelmä oli noin 250 vuoden ajan:
 
Kulta                                  denarius aureus                  8g                  25 den
                                           quinarius aureus                 4g                  12,5 den
Hopea                                 denarius argenteus              4g                  16 as
                                           quinarius argenteus            2g                  8 as
Aurikalkum                        sestertius                            27g                4 as
                                           dupondius                          14g                2 as
Kupari                                as                                        11g               
                                           quadrans                             3g                 1/4 as

                                                                                     
  

Augustuksen järjestelmän kehitys ja rappio
 
Augustuksen ja hänen välittömien seuraajien ajalta on huomattava, että vuonna 7 eKr lyötiin
kuparidupondiuksia. Tämä oli erikoistapaus, joka ei toistunut. Lugdunumissa lyötiin "alttari"-sarja, joka
vastaa Roomassa lyötyä rahaa, ja sen lisäksi siellä lyötiin aurikalkum-semissejä. Tiberius, Caius ja
Claudius lyöttivät ylipainoisia sestertiuksia ja dupondiuksia. Ilmeisesti aurikalkumin arvo aleni, tai assia
ei haluttu pienentää.
Senaatin rahapaja suljettiin Claudiuksen hallituskauden lopulla ja avattiin vasta vuonna 63, jolloin Nero
suoritti täydellisen rahauudistuksen: aureus keveni noin 7 grammaan ja denari noin 3,5 grammaan, AE-
rahat lyötiin kaikki aurikalkumista, mutta samalla lyötiin as, semissis ja quadrans myös kuparista. Tämä
hankala AE- järjestelmä hävisi heti Neron jälkeen. Augustuksen AE-järjestelmä säilyi Gallienuksen
hallituskaudella tapahtuneeseen lakkauttamiseen asti. Satunnaisia poikkeamia järjestelmästä esiintyi
Commoduksen hallituskaudelle asti. Commodus antoi sestertiuksen huonontua ja kutistua, ja siitä tuli
pääasiallinen pikkuraha. Septimius Severuksen runsaasta rahanlyönnistä huolimatta hänen AE- rahat ovat
jo harvinaisia.
Metallin huononemisesta johtuen dupondius ja as olivat vaikeasti erotettavissa toisistaan muutoin kuin
dupondiukselle vakiintuneen keisarin muotokuvan sädekruunun avulla. Commoduksen hallituskaudella
alkanut rahan arvon aleneminen vaikutti sestertiukseen ja muihin AE- rahoihin. Näiden painoon
suhtauduttiin niin huolimattomasti, että 200- luvun alkupuolen dupondiusta on vaikea erottaa assista.
Vuonna 214 Caracalla lisäsi järjestelmään uuden hopearahan, joka yleensä tunnetaan antoninianuksena.
Tämä nimi esiintyy Bonosuksen siteeraamassa kirjeessä. Raha painoi aluksi noin 5 grammaa ja sen
hopeapitoisuus oli noin 55 prosenttia. Metalli oli käytännöllisesti katsoen sama kuin denareilla, mutta
paino oli vain noin 1,5- kertainen. Antoninianuksella on keisarin muotokuvassa aina sädekruunu ja
keisarinnan muotokuvassa kuunsirppi. Näin ollen on pidetty perusteltuna olettaa antoninianuksen olleen
kahden denarin arvoinen. Suhde aureukseen on hieman ongelmallinen, mutta ehkä kullan ja hopean
välinen suhde ei enää ollut yhtä kiinteä kuin aiemmin.
Antoninianuksen jatkohistoria on merkittävä. Elagabalus huononsi hopeaa edeltäjiään enemmän, mutta
lopetti antoninianuksen lyönnin. Alexander Severus paransi hopeaa ja pienensi aureusta, jolloin palautui
entinen suhde 25 denaria per aureus. Pupienus ja Balbinus elvyttivät antoninianuksen lyönnin, ja
Gordianus III lopetti denarin säännöllisen lyönnin. Philippuksen ja Gallienuksen hallituskausien välillä
denaria lyötiin vain satunnaisesti.
Trajanus Decius kokeili uutta pronssirahaa, jota nimitetään kaksoissestertiukseksi. Tämä painaa noin 34



grammaa ja siinä keisarin muotokuvassa on sädekruunu.
 

Rooman naula
 
Uusroomalainen naula otettiin käyttöön vuonna 286 eKr, ja sitä käytettiin aluksi osco-latinalaisen naulan
rinnalla. Se pysyi vakiona aina 300- luvulle asti. Uusroomalaisen naulan paino vaihteli 327,45 grammasta
322,56 grammaan. Rahareformien yhteydessä esiintyvissä asiakirjoissa on mainintoja siitä, kuinka monta
rahaa on lyötävä naulasta metallia. Näinä aikoina lyötyjen rahojen perusteella naulan paino on 327,45
grammaa.
 

Rahakkeet yms
 
Roomassa oli käytössä myös rahan näköisiä esineitä, jotka eivät kuulu rahajärjestelmään.
Mitali on tiettyyn tarkoitukseen valmistettu rahan näköinen esine. Termiä on käytetty joidenkin
suurikokoisten rahojen yhteydessä, vaikka ne voivat olla myös denarin tai aureuksen monikertoja. Sen
sijaan Hadrianuksen ja Commoduksen hallituskausien välillä valmistettiin kookkaita pronssimitaleita,
joita ei vaihtelevan kokonsa mukaan voida luokitella rahoiksi.
Rahake (tessera) ei ollut käypä raha, vaan erilaisissa tilaisuuksissa käytetty pääsylippu. Ne ovat pienien
AE- rahojen kokoisia, mutta niistä puuttuvat sekä merkintä SC että keisarin muotokuva. Tyylistä ja työn
laadusta päätellen ne ajoittuvat enimmäkseen Domitianuksen hallituskaudelta Marcus Aureliuksen
hallituskaudelle.
 

Väärennökset
 
Väärennökset kiusaavat sekä tutkijaa että keräilijää. Ellei rahan autenttisuus ole varma, se ei kelpaa
johtopäätöksiin.
Väärennöksiä on kahdenlaisia: väärä raha ja nykyaikainen jäljitelmä.
Aina kun jokin esine saavuttaa arvostusta, sitä pyritään jäljittelemään. Antiikin aikana väärää rahaa
tehtiin etupäässä valamalla, ja muotteja onkin säilynyt. Hopearahoja jäljiteltiin käyttämällä halvempaa
metallia ja hopeointia. Metallia huononnettiin rahapajoissakin.
Nykyaikaisiin väärennöksiin kuuluu monenlaisia rahan jäljitelmiä. Renessanssin aikana kopioitiin antiikin
rahoja niiden kauneuden takia. Keräilyn yleistymisen myötä antiikin rahan jäljittelystä tuli tuottava
liikeyritys. Myös turisteja varten on alettu valmistaa hyvinkin tökeröitä jäljitelmiä.
Kaikkien väärennösten paljastamiseen ei ole yleispätevää sääntöä, mutta kokemus on paras opettaja.
Muutama havainto eri väärennösryhmistä auttanee alkuun.
 

Väärillä leimasimilla lyödyt rahat
 
Paduassa 1500- luvulla elänyt Giovanni Cavino teki noin 120 erilaista "sestertiusta" ns. kahdentoista
keisarin ajoilta (Julius Caesarista Domitianukseen). Näitä "paduaneja" esiintyy myyntiluetteloissa silloin
tällöin, ja niitäkin on jäljitelty. Ne ovat liian pyöreitä ja säännöllisiä, reunat ovat tasaiset ja aihio on liian
ohut.
Toinen etevä rahanjäljentäjä oli Karl Becker, joka kaiversi vuosina 1815 - 1825 yli 600 leimasinta.
"Beckerin" tunnistamiseen tarvitaan tunnettu vertailukappale esim. museon kokoelmista. Myös Becker
teki liian hienoa työtä, ja jäljennösten reliefi on korkeampi kuin aidoissa rahoissa.
Viime aikoina on valmistettu hyvin eteviä väärennöksiä, joita tutkijan ja keräilijän on vaikea varoa
muutoin kuin suuntaamalla hankintansa takuulla luotettaviin lähteisiin.
Jokunen tekele selviää niiden mahdottomilla yhdistelmillä.
 

Valetut rahat
 
Tavallisin väärennös on tehty valamalla aidon rahan avulla tehdyllä muotilla. Valuaukko ja muottien
sauma on yleensä korjailtu viilaamalla. Valumenetelmästä johtuvia virheitä on saatettu korjailla
kaivertimilla. Myös patinaa on pyritty väärentämään.



 
Muunnetut rahat

 
Varsinkin kuparirahat ovat löydettäessä niin lian peitossa tai syöpyneitä, että alkuperäistä pintaa ei saada
esiin. Tällöin tulee houkutus parantaa tulosta kaivertamalla kuvioita ja tekstiä selkeämmäksi.
Pahimmassa tapauksessa tällöin tavallinen raha muunnetaan harvinaiseksi.
Kahden eri puolilta kuluneen rahan yhdistäminen vaatii ammattimiehen taitoja, mutta tällaisiakin
esiintyy.
 

Elektrotyypit
 
Elektrotypiaa käytetään rahojen kopioimiseen mm. museoissa. Pinta on täsmälleen samanlainen kuin
alkuperäisessä rahassa, mutta paino on yleensä pienempi ja syrjässä on sauma. 
  
 
 
                                                                  Yleisjohdanto
 

Keisarin rahan alkuperä
 
Augustuksen ja häntä seuranneiden keisarien rahajärjestelmä muodostui tasavallan aikana kehittyneelle
perustalle. Pomponiuksen mukaan vuonna 289 EKr perustettiin kullan, hopean ja kuparin kolmemiehinen
neuvosto, jonka tehtäviin kuului valvoa metallien tuotantoa. Näille virkamiehille tuli myöhemmin vastuu
rahanlyönnistä. Julius Caesar lisäsi neuvostoon neljännen miehen. Augustus palautti määrän aluksi
kolmeen, mutta lisäsi määrän vuonna 5 eKr jälleen neljään.
Rooman rahapaja jatkoi toimintaansa Juno Monetan temppelissä. Pajan toiminta oli tosin keskeytynyt
vuoden 40 eKr tienoilla Julius Caesarin kuoltua. Lyötyään Antoninuksen Octavianus pyrki avaamaan
Rooman rahapajan nopeasti uudelleen. Tämä tapahtui mahdollisesti jo vuonna 28 - 27 eKr. Rooman paja
löi runsaasti kulta- ja hopearahaa suuren osan Augustuksen hallituskautta sekä Gaiuksen, Claudiuksen ja
Neron koko hallituskauden. Pronssirahan tuotanto keskeytyi tai laimeni vain vuosina 54 - 62, vaikkei se
ollut järjestelmällisen säännöllistä.
Tasavallan viimeisinä vuosina alkanut rahanlyönnin hajasijoitus jatkui vielä keisarikaudella. Augustus
avasi rahapajoja tarpeen mukaan Espanjassa, Galliassa, Kreikassa ja Aasiassa. Hänen oli pakko yhdentää
ja vakaannuttaa rahajärjestelmää, mitä hänen seuraajansa jatkoivat. Maakuntien rahapajoja saatettiin
kuitenkin käyttää jalometallirahojenkin lyöntiin strategisen tarpeen mukaan. Muulloin nämä palvelivat
lähintä ympäristöään pikkurahan tarpeen tyydyttämiseksi. Nemausus ja Lugdunum toimivat ajoittain
Rooman tukena pronssirahan lyönnissä.
Rahajärjestelmän jatkuvuus perustui kahteen pääelementtiin: kulta- aureukseen ja hopeadenariin. Denari
painoi aluksi 4,5 grammaa ja vakiintui pian noin 4 grammaan. Kultarahaa alettiin lyödä vasta Hannibalin
sodan aikana. Aureus syntyi Sullan aikana ja oli käytössä myöhemmin taas Pompeiuksen aikana. Suhde
25 denaria per aureus vakiintui Julius Caesarin aikana, jolloin paino vakiintui 8 grammaan.
Vain AE- raha muuttui keisarikunnan alussa. Assia oli tuskin lyöty vuoden 80 eKr jälkeen, ja vasta Julius
Caesar kokeili aurikalkumia rahoissa mahdollisesti Mediolanumin rahapajassa. Kun Augustus vihdoin
saattoi kääntää huomiotaan pikkurahan tuotantoon, hän lyötti aurikalkumista sestertiuksia ja dupon-
diuksia sekä kuparista asseja ja pienempiä rahoja. Näitä löi Rooman rahapaja ja niihin merkittiin
kirjaimet SC osoittamaan, että senaatilla oli ainakin nimellinen valvonta AE- rahan lyönnissä.
Jalometallirahan lyöntiä valvoi keisari itse.
Rooma oli aloittanut Etelä-Italian mallin mukaan kreikkalaismallisen didrachman lyönnillä ja
pikkurahana oli kuparinen as ja sen osat. Denarin mukana AE- raha keveni, kunnes Julius Caesarin
kuoltua Augustukselle jäi seuraava järjestelmä:
 
                      Aureus (8 g)                       = 25 denaria
                      Denari (4 g)                        = 16 assia
                      Sestertius (25 g)                 =  4 assia



                      Dupondius (13 g)               =  2 assia
                      As (11 g)      
                      Quadrans (3 g)                   = 1/4 assia

 
Aureuksen ja denarin puolikkaita, quinariuksia lyötiin satunnaisesti, eniten Tiberiuksen aikana.
 
 

Painojärjestelmä ja hopean hienous
 
Plinius vanhemman lyhyt yhteenveto rahojen mittajärjestelmästä kertoo, että aureuksia lyötiin tasavallan
aikana 40 kappaletta naulasta ja Neron aikana 45 kappaletta naulasta. Hän ei mainitse mitään denarista
eikä assista. Mittauksin on saatu seuraavat arvot:
 
                                           Aureus          Denari           Sestertius   As
Augustus                            7,7-7,9          3,6-3,9          24,5-26,5    9,0-12,0
Tiberius                              7,6-7,9          3,6-3,9          25,5-28,3    9,5-12,0
Gaius                                  7,6-7,8          3,6-3,8          27,7-28,3    10,7-11,8
Claudius                             7,6-7,8          3,6-3,9          27,5-29,5    10,2-11,5
Nero a)                               7,6-7,7          3,5-3,7         
Nero b)                               7,2-7,4          3,2-3,5          26,0-30,0    10,5-12,5

 
a) ennen uudistusta, b) uudistuksen jälkeen
 
Aureuksen ja denarin painon pieneneminen oli ennen Neron uudistusta marginaalisen pientä. Sestertius
näyttää tulleen painavammaksi, kun taas as pysyi tarkemmin rajoissaan.
 
Rahametallin kaivoksista ei ole tietoa, mutta on helppo arvata, että pääosa uudesta kullasta, hopeasta ja
kuparista saatiin Espanjasta. Lisäksi käytettiin tietenkin vanhaa rahaa ja muussa käytössä ollutta metallia
rahojen materiaaliksi. Analyysejä on tehty, ja niistä selviää että kulta oli käytännöllisesti katsoen puhdasta
ja hopeassa oli vain hieman lyijyä epäpuhtautena. Nero huononsi hopeaa noin 98 prosenttisesta noin 93
prosenttiseen.
Kupari oli hyvin puhdasta ja aurikalkumissa oli väriä muuttamassa noin 20 prosenttia sinkkiä.
                                                                

Pääasialliset rahapajat
 
Augustus
1. Emerita, Lusitanian maakunnassa, toimi vuosina 25 - 23 eKr ja löi P. Carisiuksen valvonnassa
denareja ja asseja.
2. ja 3. Kaksi Espanjan rahapajaa, mahdollisesti Caesaraugusta ja Colonia Patricia, löi kultaa ja hopeaa,
edellinen vuosina 19- 18 eKr ja jälkimmäinen 20 - 16 eKr.
4. Nemausus, teknisesti katsoen siirtokunnan rahapaja, joka löi kuitenkin runsaasti kuparirahaa lännen
tarpeeseen vuosina 20 eKr - 14 jKr.
5. Lugdunum, aluksi siirtokunnan rahapaja, mutta löi kuten edellinen runsaasti kuparirahaa vuodesta 10
eKr alkaen. Samoihin aikoihin alkoi epäsäännöllinen kulta- ja hopearahan lyönti.
6. Treverin seudulla toimi pieni pronssirahaa lyönyt rahapaja lyhyen ajan.
7. Italiassa (Brundisiumissa?) lyötiin vuosina 31 - 27 eKr kulta- ja hopearahaa.
8. Rooma löi kulta- ja hopearahaa vuosina 18 - 4 eKr sekä 10 - 12 jKr.
9. Peloponnesoksen pohjoisosassa toimi noin vuonna 21 eKr paja, joka löi hopearahaa.
10. Samos (?) löi vuosina 21 - 20 eKr hopearahaa.
11. Efesos löi cistoforuksia (= 3 denaria) vuonna 28 eKr ja vuosina 25 - 20 eKr. Myös pronssirahaa
lyötiin täällä.
12. Pergamum löi cistoforuksia vuosina 27 - 26 ja 20 - 19 eKr sekä aureuksia ja denareja vuosina 19 - 18
eKr. Pronssirahaa lyötiin täällä runsaasti vuosina 28 - 15 eKr.



13. Antiokia löi roomalaisista poikkeavia pronssirahoja vuoden 23 eKr jälkeen.
14. Cyrenaica löi harvinaisia kulta- ja hopearahoja vuosina 31 - 29 eKr.
15. Rahaa lyötiin vielä ainakin kuudessa muussa rahapajassa.
 
Tiberius
1. Lugdunum löi suuria määriä kulta- ja hopearahoja koko hallituskauden ajan. Myös pikkurahaa lyötiin,
mutta vain vähän ja hallituskauden alussa.
2. Rooma löi AE- rahaa laajalla asteikolla ja runsaasti suurimman osan hallituskautta.
3. Caesarea löi drachmoja latinalaisin tekstein vuosina 32 - 34, todennäköisesti legioonalaisille.
4. Commagene löi harvinaisia roomalaispainoisia dupondiuksia vuosina 19 - 20.
 
Gaius
1. Lugdunum löi kulta- ja hopearahaa vuonna 37, jonka jälkeen Rooma korvasi pajan.
2. Rooma löi kulta- ja hopearahaa vuosina 37 - 41 ja täyden valikoiman AE- rahaa.
3. Caesarea löi didrachmoja ja drachmoja noin vuosina 37 - 38.
 
Claudius
1. Lugdunum löi harvinaisia AE- rahoja ehkä vuonna 41 keisarin 50- vuotispäivän kunniaksi.
2. Rooma löi kaikenlaista rahaa koko hallituskauden.
3. Efesos löi anteja cistoforuksia vuosina 41 - 42 ja 50 - 51.
4. Pergamum toimi kuten Efesos.
5. Caesarea löi didrachmoja noin vuosina 45 - 47.
 
Nero
a) Ennen uudistusta
1. Rooma löi kulta- ja hopearahat vuosina 54 - 64 ja AE- rahaa vasta noin vuodesta 62 alkaen.
2. Caesarea löi didrachmoja, drachmoja ja hemidrachmoja vuosina 54 - 64.
b) Uudistuksen jälkeen
1. Rooma löi kulta- ja hopearahat vuosina 64 - 68 ja runsaasti AE- rahaa.
2. Lugdunum löi runsaasti AE- rahaa vuodet 64 - 68.
3. Caesarea löi didrachmoja ja drachmoja vuodesta 64 alkaen.
 

Rahanlyönnin viranomaiset
 
Rooman rahapajan toimintaa valvoivat senaattiin pyrkineet nuorukaiset, jotka muodostivat kolmen
miehen neuvoston. He eivät kuitenkaan saaneet päättää lyöntimääristä. Tämän päättivät ylemmät
virkamiehet, jotka olivat suoraan keisarin ja valtionrahaston johtajan alaisia.
Painon, hienouden ja jopa tyyppien aiheen koordinointi rahapajojen kesken osoittaa, että rahanlyöntiä
valvottiin erittäin korkealla tasolla. Tärkein seikka rahanlyönnissä oli päätös siitä, mitä rahaa lyötiin ja
kuinka paljon. Tähän vaikutti ainakin palkan maksu legioonille ja virkamiehille eri puolilla valtakuntaa.
Ainakin jotkin pajat toimivat vain sotilaiden palkanmaksua varten. Näyttää todennäköiseltä, että
yksityiskohtaiset ohjeet muille rahapajoille tulivat Roomasta, joka toimi keisarin yksityispalvelijoiden
kanssa tiiviissä yhteistyössä. Vain keisari tiesi milloin rahaa tarvittiin esimerkiksi lahjoituksiin, kisoihin
tai julkisiin töihin kuluvan vuoden aikana.
 

"Mitalit" ja suuret rahat
 
Johonkin tarkoitukseen on saatettu tarvita suurempia rahoja, jotka ovat aureuksen tai denarin kerrannaisia.
Näillä on saatettu palkita korkeita upseereita, joiden vuosipalkka nousi merkittäviin summiin. Yhtä
todennäköinen tarve saattoi olla se, että keisari palkitsi ansioituneita virkamiehiä. Nämä rahat ovat
erittäin harvinaisia.
Pronssimitaleiden osalta selitys ei ole aivan yhtä selvä. Normaalityyppisiä rahoja on lyöty melko runsaasti
ylisuurille aihioille, joiden reunaa on joskus erikseen kaiverrettu ylikoon korostamiseksi. Nämä
"kontorniaatit" eivät ole rahoja, vaan lienevät keisarin käyttämiä lahjaesineitä. Niistä puuttuu AE-



rahoille tyypillinen merkintä SC.
 

Rahan kierto ja lisäleimaus
 
Rooman valtakunnassa, jossa ei ollut pankkeja nykyisessä mielessä, raha oli laskettava liikenteeseen
legioonalaisten ja virkamiesten palkanmaksun muodossa. Näin raha levisi kauppiaille ja kansalaisille.
Legioonalaisen vuosipalkka oli 225 denaria, joten 150 000 miehen palkkoihin oli lyötävä lähes 34
miljoonaa denaria. Palkka maksettiin osittain kullassa, etupäässä hopeassa ja jonkin verran AE- rahana.
Kulta ja hopea kiersivät sotaväen keskuudessa, kun taas AE kiersi laajemmin. Kulta kiersi hitaasti.
Hopearahan kierto oli nopeampaa, ja denari kesti liikenteessä noin 50 vuotta. AE liikkui vilkkaasti ja
kesti 20 - 30 vuotta, jolloin raha oli kulunut lähes sileäksi.
Joskus oli tarpeen vahvistaa kuluneiden rahojen laillisuus lisäleimoin, esim. BON PROB. Hyvin kulunut
sestertius saattoi saada lisäleiman DVP(ondius).
Suurin osa lisäleimoista osoittaa viranomaisen hyväksymisen, esimerkiksi DD kaupunkineuvoston tai Q
CAS PR virkamiehen. Yleisimmin lisäleimassa on keisarin arvonimi. Lisäleima lyötiin silloin, kun uutta
rahaa ei ollut riittävästi eikä rahapajaa läheisyydessä. Aikalaiset väärät rahat osoittavat ajoittain olleen
puutetta virallisesta pikkurahasta. Neron hallituskauden alussa rahapajat eivät lyöneet pikkurahaa, joten
lisäleimoja on runsaasti Claudiuksen rahoilla ja niiden jäljitelmillä. Lisäleimaus loppui käytännöllisesti
katsoen kokonaan Vespasianuksen hallituskaudella.
 

Tyypit
 
Rahat muodostavat kokonaisuuden etu- ja takasivuillaan. Näitä termejä ei käytetty antiikin aikana.
Etusivuksi nimitetään sitä puolta, jolla esitetään ylimmän valtiovallan tunnukset. Rooman keisarikaudella
tätä edusti keisarin muotokuva. Koska muotokuva oli tavallisesti vaikeammin kaiverrettava aihe, etusivun
leimasin sijoitettiin alasinpuolelle, jossa vaurioituminen tapahtui harvemmin kuin vasarapuolella.
 
a) Etusivu
Kaikissa keisarikauden alun rahoissa ei ole etusivulla muotokuvaa. Augustus noudatti monia tasavallan
perinteitä, joihin kuuluivat monet muotokuvattomat rahojen etusivut. Roomassa lyödyistä rahoista vain
asseilla on muotokuva sinä aikana, kun rahoissa esiintyvät valvojien nimet. Italian ulkopuolella rahoihin
lyötiin lähes aina muotokuva.
Aluksi muotokuva katsoi yhtä usein oikealle kuin vasemmalle. Selitys lienee se, että kaksi kaivertajaa on
käyttänyt samaa patsasta mallinaan. Malleja on täytynyt olla useita ja eri pajoissa erilaisia. Varsinkin
kasvonpiirteet ja hiukset on esitetty hyvin eri tavoin Augustuksen monissa rahapajoissa. Esimerkiksi
Lugdunumiin tuli uusi malli noin vuonna 11 eKr. Mallit tuotiin yleensä rahapajaan, mutta joskus
kaivertaja on voinut ottaa mallia julkisella paikalla olleesta patsaasta.
Leimasimia kaiverrettiin sadoittain samasta mallista, joten työn jälki huononi ajan mittaan. Laatu pysyi
kuitenkin kokonaisuudessaan korkeana. Joku on esittänyt, että leimasimia monistettiin erityisellä
"emäleimasimella", ja tulosta paranneltiin vielä kaivertamalla. Yhtään "emäleimasinta" ei ole kuitenkaan
säilynyt, ja normaalitkin leimasimet ovat hyvin harvinaisia.
 
b) Takasivu
Keisarikauden alun rahojen takasivut ovat, kuten tasavallan ja myöhemmänkin ajan takasivut,
hämmästyttävän moninaisia. Niillä on joko kuva-aihe, jota tukee teksti, tai pelkkä teksti. Kaikissa
tapauksissa kuvan tarkoitus oli tiedottaa tai vihjata. Aivan selvästi rahan takasivua käytettiin keisarin
politiikan tiedottamiseen suurelle yleisölle.
Aluksi oli selvä ero assien pelkistetyillä ja denarien tai aureusten hienostuneilla tyypeillä, joiden
ymmärtäminen on vaatinut hyvää yleistietoutta. Tyypit on suunniteltu huomattavan harkiten ja
kouluuntuneella maulla kuvaamaan keisarin politiikan vivahteita. Assien pelkistetyt tyypit voitiin tulkita
mahdollisimman vähäisellä koulutuksella: Victoria, Vesta, Minerva, alttari tai kahlehdittu krokotiili
saattoivat merkitä eri ihmisille eri asioita.
Toinen linja näkyy tyyppivalinnassa rahapajoittain. Emeritan tyypit ovat puhtaan sotaisia, muissa
Espanjan rahapajoissa keskityttiin jalometalleilla Augustuksen perustuslailliseen valtaan ja



diplomaattiseen voittoon Parthiasta. Lugdinumin kulta ja hopea kuvasivat Augustuksen menestystä
sodissa. Rooma esitti paikallisia asioita.
Läheisten rahapajojen samankaltainen toiminta viittaa siihen, että ohjeet tulivat maakunnan ylimmän
johdon välityksellä. Maakuntiin voitiin antaa kulloinkin ajankohtaisia aiheita.
 

Tuotantotekniikka ja taiteellisuus
 
Vasta Trajanuksen hallituskaudella on kuvauksia keisarin rahapajan teknisestä toiminnasta. Näistä
selviää, että ainakin tällöin olivat käytössä seuraavat menettelytavat, jotka saattavat olla peräisin
keisarikauden alkuajoilta:
1. Tekninen johto: optio et exactor auri argenti et aeris,
2. Toimintojen esimiehet: 25 officinatoria,
3. Toiminnot: kaiverrus, aihioiden asetus, lyönti, aihioiden valmistus ja esikäsittely.
Muussa yhteydessä on mainittu myös painon tarkistus ja kirjanpito.
Kun korkein johto oli päättänyt lyötävän rahan laadun ja määrän, optio antoi vastaavat ohjeet alaisilleen,
jotta leimasimia olisi riittävästi ja niillä sopivat tyypit, aihioita olisi tarpeeksi oikeasta metallista ja
päivittäin lyötäisiin riittävät määrät.    Tuotannon tahtia voidaan vain arvioida. Koe on osoittanut, että
valmiiksi punnittujen aihioiden leimaus tapahtuu käsityönäkin nopeasti, joten yhdelläkin leimasinparilla
voitiin tuottaa päivittäin hyvinkin paljon rahaa. Tuotannon tuli olla nopeaa, sillä vuosittain tarvittiin uutta
rahaa suunnattomasti. Rahapajojen tekninen tehokkuus oli ilmeisen hyvä ja henkilökunnan ammattitaito
korkea. Rahapajojen ja niiden työpajojen lukumäärä määriteltiin luultavasti kokemuksen perusteella.
Työpajoihin on viime aikoina kiinnitetty suurta huomiota. Philippuksen hopearahoihin alkoi ilmestyä
työpajanumerointia ja 200- luvun lopulla merkintää käytettiin kaikilla rahoilla. Näin rahasta itsestään
näkyi, mikä rahapajan työpaja oli vastuussa, jos rahassa havaittiin puutteita tai vajavuuksia. Näyttää siltä,
että ainakin rahanlyönnin valvojat pystyivät erottamaan rahan valmistaneen työpajan rahalta jo paljon
ennen numeroinnin käyttöön ottoa. Säännöllisesti käytetyt takasivun tyypit kertovat jotain
työpajamääristä jo keisarikauden alulla. Ilmeisesti takasivun leimasin pysyi työpajalla ja etusivun
leimasin säilytettiin toisaalla. Näin samaa etusivun leimasinta saatettiin käyttää eri päivinä eri työpajoilla.
Töistä eniten aikaa vei ilmeisesti leimasinten kaiverrus, ja etenkin muotokuvan kaiverrus. Muotokuva oli
yleensä huolellisimmin kaiverrettu sarjan ensimmäisissä leimasimissa, joita teki ilmeisesti pajan
pääkaivertaja. Vähemmän taitavat kaivertajat saivat jatkaa seuraavien leimasinten tekoa. Kaiken
kaikkiaan muotokuvat ovat korkealaatuisia, myönteisiä, hyvin persoonallisia ja näköisiä. Kirjaimien
asettelu vaihteli omituisesti ajoittain, mutta oli yleensä hyvin suhteutettu muotokuvaan.
 

Väärät rahat ja väärennökset
 
Tyyliä tutkimalla voi erottaa epäilyttävät rahat. Päällystettyjen hopearahojen joukossa on kuitenkin
sellaisia, jotka on lyöty aidoilla, mahdollisesti varastetuilla leimasimilla. Kupariaihio on kääritty
hopeakalvolla ennen kuumentamista ja lyöntiä, jolloin tuloksena oli oikean näköinen, mutta hieman
alipainoinen raha. Rahapajan tiukasta valvonnasta huolimatta niitä esiintyy merkittäviä määriä. Toisaalta
huonosta rahasta pyritään aina pääsemään eroon mahdollisimman pian, joten nämä liikkuivat nopeammin
kuin täysipainoiset rahat.
Tyylin perusteella paljastuvat renessanssin ja uuden ajan väärennökset aitojen rahojen mukaan valettuja
lukuun ottamatta. Nämä paljastuvat kuitenkin tekotapansa takia: syrjässä on tällöin sauma tai jälkiä
sauman poistamisesta.
Padualainen Giovanni Cavino apulaisineen teki 1500- luvulla yli sata erilaista sestertiusta kahdentoista
ensimmäisen keisarin ajoilta. muotokuvat, kirjaimet ja valmistustapa (liian ohuita ja pyöreitä) paljastavat
ne jäljennöksiksi ja aivan toisen aikakauden tuotteiksi.
Kun keräilijöiden mielenkiinto alkoi kohdistua antiikin rahoihin, ne saivat rahallista arvoa. Syntyi
väärennösaalto täyttämään kokoelmien aukkoja. Myös olemattomia aukkoja paikattiin ja tehtiin jopa
Othon sestertius.
Mestariväärentäjä Karl Becker teki yli 600 leimasinta 1800- luvun alussa, jolloin keräily oli yleistymässä.
Hän teki ainakin 136 aureusta tai denaria erittäin taitavasti. Hän pyrki saamaan lisää aitouden tuntua
patinoinnilla ja näki vaivaa tehdäkseen niitä aidosti kuluneiden näköiseksi. Becker ei kuitenkaan osannut



täysin jäljitellä roomalaista tyyliä: kirjaimien muotoa ja välejä, muotokuvan reliefiä ja pistereunuksen
epäsäännöllisyyksiä. Samoin lähelle alkuperäisiä rahoja pääsi italialainen Luigi Cigoi. Näiden lisäksi on
toiminut koko joukko vähemmän tuotteliaita ja taitavia väärentäjiä. Tuoreimmat tapaukset ovat
bulgarialaisen Slaveyn tuotantoa, josta on internetissä tietoa.
Ellei paino tai valmistustapa paljasta väärennöstä, on turvauduttava kokemukseen ja silmään.
Kokemuksen saamiseksi on nähtävä, analysoitava ja tunnusteltava aitoja rahoja niin paljon kuin
mahdollista.
Kuluneiden rahojen parantelu kaivertamalla yksityiskohtia esiin oli aikoinaan melko hyväksyttyä, mutta
kun houkutus oli suuri, saatettiin tavallisesta rahasta tehdä harvinainen muuttamalla tekstiä ja
muotokuvaa tai tyyppiä. Nämä paljastuvat yleensä helposti riittävän hyvällä suurennuslasilla.
 
 
 

Maakuntien rahat
 
RIC luettelee nimensä mukaisesti keisarin monopolina lyödyt rahat, jotka on yleensä lyöty koko
valtakuntaa tai ainakin useampaa maakuntaa varten, ja joissa on yleensä latinalainen teksti. (Egyptin raha
on pyritty rajoittamaan pois.)    
Maakunnallista kultarahaa lyötiin vain Bosporuksessa. Hopearahana denarilla oli valta-asema lännessä ja
vain Mauretanian kuninkaat lyöttivät vastaavaa rahaa. Idässä drachmalla oli perinteisesti vahva asema,
joten siellä turvauduttiin kolmen denarin arvoisiin cistoforuksiin, joiden arvo vastasi tetradrachmaa.
AE- paikallisrahat muodostivat alueellisen vaihtorahakannan.
Niitä lyötiin:
1. keisarin luvalla,
2. virkamiesten toimesta,
3. maakuntahallinnon luvalla,
4. siirtokunnissa ja leireissä (mm. Espanjassa),
5. lukemattomissa kaupungeissa.
Keisarin valta kattoi ryhmät 1 - 3 ja välillisesti ryhmän 4. Ryhmän 5 pieniä ja suppea-alueisia anteja ei
välitetty valvoa, ja niiden suurin ongelma oli paikallisen rahoituksen ja metallin hankinta.
Aureuksilla ja denareilla oli kiinteä vaihtosuhde maakuntien eri drachmoihin. Paikallisessa
kaupankäynnissä oli tyydyttävä joustavaan vaihtorahajärjestelmään ja rahanvaihtajiin.
 
  
                                                                   AUGUSTUS
                                                         16.1.27 eKr - 19.8.14 jKr
 

Tasavallasta yksinvaltaan.
 
Antoniuksen johtama mahtava laivasto kärsi tappion Octavianukselle Actiumin luona 2.9.31 eKr. Näin
Octavianus oli poistanut päiviltä pahimman kilpailijansa. Noin vuoteen 23 eKr asti hän hallitsi Roomaa
uudistaen keskushallintoa. Senaatti oli menettänyt merkityksensä, kun valtiota johtivat sotapäälliköt.
Augustus pyrki säilyttämään senaatin, mutta varmisti oman valtansa sotapäällikkönä ja valvoi senaatin
päätöksiä. Hän luopui vuonna 23 eKr konsulin virasta ja hyväksytti itselleen tribuunin valtuudet sekä
omaksui imperiumin prokonsulaatin. Näin hänestä tuli ylin auktoriteetti.
Monien toimien ohella oli järjestettävä rahanlyönti. Sotilaille oli maksettava palkka ja rahaa tarvittiin
myös talouselämän rattaisiin. Tasavallan lopulla lähes ainoa käytössä ollut raha oli denari. AE- rahaa oli
käytössä vain paikallisesti, eniten Espanjassa. Clovius lyötti Julius Caesarin aikana aurikalkumista
sestertiuksia, tripondiuksia, dupondiuksia, asseja, semissejä ja sextanseja. Octavianus lyötti runsaasti AE-
rahaa Divus Juliuksen nimiin.
Tasavallan aikana valtionrahastoa oli valvonut senaatti. Vanha järjestelmä heikkeni imperaattorien
lyöttäessä rahaa sotatoimialueilla. Julius Caesar otti valtionrahaston ja Rooman rahapajan omaan
käyttöönsä. Rahaneuvoston jäsenten nimiä ei lyöty jalometallirahoille.
Actiumin taistelun jälkeen tilanne oli seuraava:



1. Kulta- ja hopearahaa tarvittiin edelleen sotaväen palkkoihin, ja keskeytynyt AE- rahanlyönti oli
aloitettava.
2. Imperaattorin rahanlyönti oli mahdollinen muodollisella senaatin luvalla.
3. Rooman rahapajan toiminta oli keskeytynyt, ja rahanlyönti oli hajasijoittunut maakuntiin.
4. Perinteiset senaatin valitsemat elimet valvoivat aerariumia.
 
Rahanlyönnin järjestely oli kiinteä osa Octavianuksen muita toimia. Rahanlyönnin ohjailulla oli tärkeä
vaikutus, ja hän uudisti kahden vuosikymmenen aikana rahanlyöntiä pikku hiljaa. Rahajärjestelmä sai
muodon, joka säilyi muuttumattomana kolme vuosisataa.
Rahayksiköiden suhde säilyi ennallaan, mutta kaikkia yksiköitä ei lyöty rinnakkain.
 

Valtion varojen valvonta
 
Valtionrahaston virallinen keskus oli ollut "Aerarium Saturni", jota johtivat kvestorit. Rahastoon koottiin
verotulot, ja siitä maksettiin valtion menot.
Augustus oli Egyptistä saamansa sotasaaliin ansiosta rikas mies ja saattoi tukea monin tavoin
valtionrahastoa. Hänen avustuksensa määrä nousi 2,4 miljardiin sestertiukseen. Näin ollen
valtionrahaston ja Augustuksen omaisuuden välinen raja hämärtyi, ja hän sai johtavan aseman raha-
asioissa. Vuonna 23 eKr rahaston hallinta siirtyi kvestoreilta preetoreille tai entisille preetoreille, joilla oli
huomattava kokemus. Moraalisesti Augustus valvoi valtion rahankäyttöä, ja tämän hengen hän luovutti
seuraajilleen.
Senaatti oli menettänyt kaiken valtansa kulta- ja hopearahan lyömiseen, ja vaikka AE-rahoissa on
merkintä SC, on syytä olettaa, ettei senaatilla ollut valtaa AE-rahankaan lyönnissä.
 

Augustuksen tärkeimmät rahapajat
 
Rahapajat esitellään lännestä itään. Augustuksen hallituskausi on yleensä hyvin dokumentoitu, mutta
rahapajoista ja niiden sijainnista ei silti ole todisteita.
1. Emerita (nyk. Merida Espanjassa)
Emerita Augustan siirtokunta perustettiin Lusitaniaan Augustuksen Espanjan sotaretken aikana 26 - 25
eKr. Sinne kotiutettiin sotilaita palvelusvuosien täytyttyä. Lusitanian "legatus pro praetore" P. Carisius
lyötti siellä rahaa, jossa esiintyy hänen ja kaupungin nimi sekä Augustuksen muotokuva. Hopearahoilla
on Augustuksen arvonimenä Imperator (IMP) ja AE-rahoilla Tribunicia Potestas (TR P). Näiden rahojen
lyönti näyttää päättyneen vuonna 23 eKr, mutta paja jatkoi paikallisrahan lyöntiä.
2. ja 3. Muut Espanjan rahapajat
Kaksi vähän toisistaan poikkeavaa jalometallirahasarjaa on lyöty ilmeisesti sekä Caesaraugustassa että
Colonia Patriciassa. Tosin Nimesistä on löydetty etusivun leimasin, jolla on lyöty Colonia Patriciaan
määriteltyjä aureuksia.
Pienempi (Caesaraugusta) löi pääasiassa vuosina 19 - 18 eKr ja suurempi noin vuodesta 20 vuoteen 16
eKr.
Aureusten painokeskittymä on 7,7-7,9 g ja denarien 3,6-3,9 g.
4. Nemausus (Nimes)
Nemausus ei ollut tarkkaan ottaen valtakunnan rahapaja, mutta AE-rahaa lyötiin niin paljon, että paja
ansaitsee tulla esitellyksi. Nemausuksesta tuli siirtokunta melko pian Augustuksen hallituskaudella, koska
sillä oli keskeinen asema Italian ja Espanjan välisellä maantiellä. Sinne asettuneiden Egyptistä
kotiutettujen joukkojen takia kaupungin tunnukseksi oli valittu krokotiili ja palmunoksa. Siellä lyötiin
runsaasti AE-rahaa kolmessa vaiheessa. Rahat ovat melko paikallisia, mutta niitä käytettiin laajalti
lännessä ja pohjoisessa. Niiden paino on vaihteleva, kevyimmät ovat pienempiä kuin Rooman assit ja
painavimmat suurempia kuin dupondiukset.
Löydöt ajoittavat ne vuosiin 20 eKr - 14 jKr. Vaiheet eroavat tyypeiltään ja teksteiltään. Perusasetelmana
on kuitenkin Augustuksen ja Agrippan muotokuvat selin etusivulla ja kaupungin tunnukset takasivulla.
Vasta Lugdunumin alttari-rahat syrjäyttivät ne lännessä noin vuodesta 10 eKr alkaen.
5. Lugdunum (Lyons)
Upea sijainti jokien yhtymäkohdassa antoi aiheen siirtokunnan perustamiseen vuonna 43 eKr. Siellä



lyötiin paikallisrahaa 30- luvun eKr ajan. Kun kaupungista tuli Rooman ja Augustuksen palvonnan
keskus lännessä, sinne pystytettiin kuuluisa alttari, jonka Augustus vihki käyttöön vuonna 10 eKr. Tästä
lähtien Lugdunumissa lyötiin alttarityyppisiä sestertiuksia, asseja ja quadranseja, jotka syrjäyttivät
Nemausuksen rahat. Niissä käytettyjä muotokuvia esiintyy myös kulta- ja hopearahoissa. Alttarirahasarjat
pienenivät ja loppuivat vasta Tiberiuksen hallituskaudella.
Rahoilla on kaksi erilaista muotokuvaa, aiempi (Pont. Max.) ja myöhempi (Pater Patriae). Takasivulla on
alttari ja teksti ROM ET AVG. Ensimmäiset sarjat sestertiuksia lyötiin aurikalkumille ja asseja kuparille.
Quadranseissa oli alttarin asemesta taka-
sivulla kotka tai härkä.
Aureusten paino keskittyi välille 7,7-7,9 g, denarien 3,6-3,9 g,  sestertiusten 24-26 g, dupondiusten 11-13
g, assien 10-12 g ja quadransien 3 g:n molemmin puolin.
 
6. Treviri (Trier)
Melko runsas ryhmä pieniä AE-rahoja (quadranseja?) on lyöty paikallisesti. Ainoa takasivun tyyppi on
Lugdunumin mallin mukainen puskeva härkä. Etusivulla on diadeemilla varustettu muotokuva, jonka
piirteet poikkeavat Augustuksesta. Rahoja on käytetty Gallia Belgicassa ja Trevirin ympäristössä.
7. Pohjois-Italian rahapajat
Octavianus käytti rahoissaan tekstejä: Caesar divi f, Imp Caesar ja Asia Recepta molemmin puolin
Actiumin taistelua. Nämä rahat lyötiin Italiassa lähellä merivoimien päämajaa Brundisiumia.
Aikaisemman sarjan tyypit keskittyvät Juliuksen suojelijoihin Venukseen ja Apollo Victrixiin.
Myöhemmässä sarjassa esiintyvät voitonmerkki, puhujakoroke, Mars, Apollo ja Diana sekä lopuksi
tammikuun 27 eKr kunnianosoitukset.
Vuosien 29 ja 26 eKr välillä lyötiin quinariuksia, joiden taka-sivun tekstinä on Asia Recepta. Ne kertovat
italialaisille Aasian maakunnan palautumisesta valtakunnan yhteyteen.
8. Rooma
Rooman rahapaja oli suljettuna noin vuodesta 40 eKr lähtien. Augustuksen rahaa alettiin lyödä tasavallan
perinteiden mukaisesti kolmimiehisen neuvoston nimiin. Vain yksi neuvosto on päivännyt rahansa,
nimittäin vuonna 16 eKr L. Mescinius Rufus, L. Vinicius ja C. Antistius Vetus. Toisia on ajoitettu
tyyppien perusteella. Paja löi rahat järjestyksessä suurimmasta (aureus) pienimpään (quadrans).
AE-rahojen merkintä SC on aiheuttanut keskustelua. Kun Augustus otti itselleen oikeuden
jalometallirahan lyöntiin, jäi senaatille vain perusmetallien kokoaminen. Tämä harhakuva sai jatkua lähes
kolme vuosisataa.
AE-rahan tyypit olivat jäykän muuttumattomia (vuoden 7 eKr Victoria-rahoja lukuunottamatta), kunnes
rahaneuvoston jäsenten nimet poistettiin rahoilta. Kulta- ja hopearahoilla sen sijaan on laaja
tyyppivalikoima. Noin vuonna 5 eKr lyötiin kuitenkin quadranseja, joissa neuvoston neljän jäsenen nimet
esiintyvät yhdellätoista eri tavalla.
Roomassa lyötiin vuosina 19 - 12 eKr aureuksia ja denareja vain hieman vähemmän kuin ajan
suurimmassa Espanjan rahapajassa. AE- rahaa riitti Italian ulkopuolelle asti. Paja joutui käyttämään aika
ajoin jopa epäpäteviä kaivertajia.
Victoria-rahat edellyttävät erityistä huomiota. Niitä löivät M. Maecilius Tullus, P. Lurius Agrippa ja M.
Salvius Otho. Etusivun muotokuvaa seppelöi näissä Victoria. Näillä juhlittiin ilmeisesti Tiberiuksen
voittoja Illyriassa, Pannoniassa ja Germaniassa. Painon vaihtelu on sen verran suuri (10-17 g), että on
vaikea uskoa niiden olleen tavanomaisia rahoja.
Yleensä rahojen paino vaihteli hyvin vähän: aureus 7,8-8,0 g, denari 3,6-4,0 g, sestertius 24,2-26,5 g,
dupondius 11,5-13,5 g, as 9,0-12,0 g ja quadrans 2,9-3,4 g. Hopean puhtaus oli 96,2%.
Aureusten ja denarien lyönnin keskeydyttyä vuonna 12 eKr ja pronssin noin vuonna 4 eKr paja löi rahaa
vasta noin vuonna 10- 12 jKr. Tällöin olivat neuvoston jäsenten nimet poistuneet ja Tiberiuksen
muotokuva ilmestyi etusivulle. Kulta‑ ja hopearahaa ei vielä tällöinkään lyöty Roomassa, vaan
Lugdunum sai kertoa Augustuksen seuraajasta aureuksilla ja denareilla.
9. Pohjois-Peloponnesoksen rahapaja
Kaksi denarisarjaa ja hopeaquinariuksia lyötiin Peloponnesoksella noin vuonna 21 ekr, kun Augustus oli
matkalla Samokselle ja itään. Toisessa denarisarjassa esiintyy Olympian kuusipylväinen temppeli.
Toisessa sarjassa on tekstitön takasivu ja keulakruunu kymmenen vuoden takaisen Actiumun taistelun
muistoksi.



 
10. Samos
Edellisen pajan kaltainen muotokuva on denareilla, joiden takasivulla on nuori härkä. Nämä on erotettava
aureuksista, joiden takasivulla on hieho pää alaspäin. Härkä liittyy Samoksen Poseidon-kulttiin. Augustus
talvehti Samoksella vuosien 21- 20 eKr vaihteen. Tällöin lienee tarvittu roomalaista rahaa joukkojen
palkkoihin.
11. Efesos
Kaksi pajaa löi runsaasti tetradrachmoja eli cistoforuksia. Efesos aloitti vuonna 28 eKr. Rahat lyötiin
syrjäyttämään Antoniuksen legioonarahat Vähässä-Aasiassa.
Tyyppeinä ovat alttari ja naarashirvi sekä kauris, Augustuksen tähtimerkki. Anti oli samanaikainen
Pergamumin kanssa, ja tällöin lyötiin miljoonia rahoja. Seuraava merkittävä cistoforuslyönti tapahtui
vasta Trajanuksen ja Hadrianuksen hallituskausilla.
Efesoksessa lyötiin myös roomalaisen järjestelmän mukaisia sestertiuksia ja asseja, joilla oli tosin vain
paikallista merkitystä.
12. Pergamum
Cistoforus, jonka takasivulla on teksti COM ASIAE, on lyöty Pergamumissa. Täällä lyötiin myös
aureuksia ja denareja. Nämä rahat lyötiin Parthiaan matkalla olleille sotajoukoille.
Myös Pergamumissa lyötiin AE-rahaa roomalaisen järjestelmän mukaisesti mahdollisesti vuosina 28 - 15
eKr. Näiden takasivulla on merkittävässä asemassa kirjaimet CA.
13. Antiokia
Vuoden 23 eKr jälkeen lyötiin kahta idän tyylistä AE-rahaa, kokonainen ja puoli yksikköä. Muotokuva
muistuttaa aluksi Pergamumin ja myöhemmin Lugdunumin käyttämää. Kirjaimet SC seppeleessä
kuvaavat Augustukselle vuonna 27 eKr annettua kunnianosoitusta.
Näitä rahoja ei ole yleensä esitelty keisarillisten rahojen luetteloissa, mutta niitä on lyöty runsaasti ja
käytetty yhtä laajalla alueella kuin Nemausuksen tai Lugdunumin vastaavia rahoja.
14. Cyrenaica
L. Pinarius Scrapus oli Cyrenaican maaherrana Antoninuksen aikana ennen Actiumin taistelua. Tällöin
hän loikkasi Octavianuksen puolelle, ja osoitti sen lyöttämällä aureuksia, denareja ja quinariuksia
Octavianuksen nimiin ja osittain myös omiin nimiinsä. Takasivulla on kaikissa Victoria ja etusivulla
sovinnon käsi tai Jupiter (Zeus) Ammon. Rahat ajoittunevat välille 31 - 29 eKr, ja epävarmuutta osoittaa
denarin painon vaihtelu 3,0 - 4,3 g.
15. Muita rahapajoja
a) Komeat aureukset, joiden takasivulla on hieho pää alaspäin, eivät sovi edellä esiteltyihin rahapajoihin.
Tyyli ja työn laatu ovat hienoja ja hieman itäisiä. Muotokuvissa on eroja, jotka osoittavat ainakin eri
ajankohtiin. Pajan sijainniksi on arveltu Mustanmeren seutua.
b) Aureuksia ja denareja, joiden takasivulla on kynttilänjalka, lyötiin ilmeisesti vuoden 17 eKr
vuosisataiskisoja varten. Niiden tyyli on itäinen, mutta niitä on löytynyt Ranskasta, Sardiniasta ja
Romaniasta.
c) Keveähköjä denareja lyötiin vuoden 27 eKr jälkeen. Näissä on takasivulla kauris yksin tai tähden
kanssa. Mahdollisesti nämä on lyöty kahdessa eri pajassa.
d) Denarit, joissa on teksti Imp Caesar divi f pyöreän kilven ympärillä, ovat melko yleisiä. Niitä on
yritetty sovittaa eri pajoihin, ja arvonimen Augustus puuttuminen ajoittaa ne vuotta 27 eKr edeltäneisiin
vuosiin. Nämä saattavat edeltää Italian sotarahoja ja kuulua Balkanin valtauksen yhteyteen Actiumin
taitelun jälkeen.
e) Hyvin harvinainen kultaraha ja harvinainen hopearaha vuosilta 28 - 27 eKr, joissa takasivun tekstinä
on AEGVPTO CAPTA, on yritetty sijoittaa Espanjaan tai Aasiaan, mutta toistaiseksi nämä jäävät
arvailuiksi.
f) Harvinainen ja epäilyttävä anti ylipainoisia sestertiuksia ja dupondiuksia ajoittuu vuoden 23 eKr
jälkeen. Tämä saattaa olla itäinen, mutta kirjaimet ovat ristiriidassa tämän oletuksen kanssa.
 

Tiivistelmä Augustuksen rahapajojen toiminnasta
 
Edellä on selvitelty, miten Augustus huolehti rahan tarpeen tyydyttämisestä valtakunnan eri puolilla.
Lopuksi on tarpeen luoda katsaus, miten hajanainen järjestelmä yhdistettiin.



Näyttää siltä, että aluksi huolehdittiin Italian kulta- ja hopearahan tarpeesta. Vuoden 26 eKr jälkeen
toiminta siirtyi Espanjaan vuoteen 16 eKr asti. Tukena olivat Rooma ja Nemausus. Efesos ja Pergamum
löivät samaan aikaan cistoforuksia. Vuosina 15- 10 eKr legioonat levittäytyivät pohjoiseen, ja heille
lyötiin rahaa Nemausuksessa ja Lugdunumissa. Vuonna 9 eKr Rooma liittyi tukemaan Lugdunumia, jossa
keskityttiin kultaan ja hopeaan. Noin vuonna 10 jKr alettiin Lugdunumissa lyödä jälleen AE-rahaa.
 

Painojärjestelmä ja jalometallien hienous
 
Aureuksen ja denarin paino pidettiin tiukoissa rajoissa, ja AE- rahojenkin painon vaihtelu pysyi hyvin
kurissa. Aureuksia lyötiin 41 kappaletta naulasta kultaa. Denareja lyötiin 84 kappaletta naulasta ja niiden
paino vaihteli suhteellisesti enemmän kuin aureusten. Kullan ja hopean suhde oli 1:12,5.
Aureusten hienous oli hyvä, mahdollisesti niin hyvä kuin tuolloin oli saavutettavissa. Hopeaa on tutkittu
enemmän, ja tulokset sijoittuvat välille 96,2 - 98,0%, mikä on huomattavan hyvä arvo.
 

Paikallis- ja kansalaisannit
 
Termiä maakuntaraha ei nyt voida käyttää, koska Nemausuksen, Efesoksen, Pergamumin ja Antiokian
rahoja on jo esitelty. Käytössä oli kuitenkin muutakin tärkeää rahaa, jota lyötiin paikalliseen tai
alueelliseen tarpeeseen.
Vasallikuninkaat lyöttivät usein runsaasti jopa hopearahaa. Lännessä ja siirtokunnissa käytettiin
latinalaisia ja idässä muualla kreikkalaisia tekstejä. Paikallisrahan lyöntiin antoi valtuudet useimmiten
maakunnan kuvernööri tai maaherra.

 
Suurimpien AE-raha-antien keisarillinen valvonta

 
Augustuksen epäsuora valvonta Rooman SC- rahanlyöntiin on jo edellä kerrottu. Hän on varmasti voinut
vaikuttaa siihen, mitä halusi senaatin tekevän. Muu AE- raha lyötiin joko sotilas- tai siviilimaakunnissa.
Niidenkin lyöntiä keisari saattoi valvoa ainakin epäsuorasti.
 
   
                                                                     TIBERIUS
                                                                19.8.14 - 16.3.37
 

Yleispolitiikka
 
Tiberiuksella ei ollut tapana tehdä muutoksia hallintoon kuin pakon edessä. Augustuksen valtionvarain
järjestely säilyi entisellään, ja sen mukana myös rahajärjestelmä. Tiberiuksen aikana ei rahajärjestelmään
tehty muutoksia, ja rahapajojen määrä oli varsin rajoitettu. Ainoa uusi piirre oli jyrkkä tiedotuksen
väheneminen kulta- ja hopearahoilla ja lisääntyminen AE- rahoilla.
 

Suurimmat rahapajat
 
a) Lugdunum
Lugdunum oli Augustuksen ja Tiberiuksen pääasiallinen kulta- ja hopearahaa lyönyt rahapaja. Tästä
pajasta virtasivat Divus Augustuksesta ja Tiberiuksen sotasaavutuksista kertovat kulta- ja hopearahat
sekä ylenpalttiset Pontif Maxim- sarjat. Näitä denareita jäljiteltiin valtakunnan rajojen takana, ja
takasivun istuvaa hahmoa on yleensä pidetty Liviana. Monen miljoonan rahan tuotannon aikana on
yksityiskohtia muunneltu. Tiberiuksen piirteissä voi huomata vanhenemista, ja takasivun istuimen
koristeet vaihtelevat. Rahaa lyötiin vuosina 14 - 37, mistä selittyvät monet muunnelmat. Lisäksi
Lugdunumissa lyötiin vähän AE- rahaa noin vuoteen 21 asti.
b) Rooma
Roomassa lyötiin sestertiuksia, dupondiuksia ja asseja, joissa on merkintä SC. Rahat jakaantuvat kahteen
ryhmään:
1. Divus Augustus- rahat vuosina 15- 16 (as), 22- 23 (dup.), 22- 26 (dup. ja as) ja 34- 37 (as). Nämä



voidaan ajoittaa melko varmasti muotokuvan ja leimasinten asennon perusteella.
2. Päivätyt rahat vuosina 15- 16 (as), 16 ja 22 (dup.), 20- 21 (as), 22- 23 (sest., dup. ja as) ja 34- 37 (sest.
ja as).
M Agrippan nimiin lyötiin runsaasti asseja. Ilmeisesti lyönti tapahtui vuosina 37- 41, joten ne on
luetteloitu Gaiuksen yhteydessä.
c) Kappadokian Caesarea
Pieni latinalaisin tekstein lyöty drachma- anti on siinä määrin Caesarean kreikkalaisten drachmojen
kaltainen, että vuosille 32- 34 päivätyt rahat on määritelty tämän pajan tuotteiksi. Tyypit liittyvät
Tiberiuksen pojan, Drusuksen kuolemaan, ja syynä lienee ollut L. Vitelliuksen sotaretki Parthiaan.
d) Commagene
Tiberius liitti vuonna 17 Commagenen Rooman keisarikuntaan, ja vuosina 19- 20 siellä lyötiin
dupondiuksia. Anti oli pieni.
Commagene irtosi valtakunnasta vuonna 37.
e) tuntematon
Koko joukko dupondiuksia ja asseja saattaa olla koelyöntejä tai mitaleita. Ne ovat mukana luettelossa
vain siksi, että niitä on olemassa. Jos niitä löytyy lisää, määritys saattaa varmistua.
 

Paino ja metallin hienous
 
Tiberiuksen aureusten paino keskittyy välille 7,6 - 7,9 g ja denarien 3,6 - 3,9 g, joten normeja noudatettiin
hieman tarkemmin kuin Augustuksen hallituskaudella.
AE- rahat painavat: sestertius 25,5 - 28,3 g, dupondius 13,5 - 15,5 g ja as 10,0 - 11,5 g. Aurikalkumista
lyödyt sestertius ja dupondius ovat siis painavampia kuin Augustuksen vastaavat rahat.
Hopea oli noin 98 prosenttista, joten siinäkin Tiberius ylitti Augustuksen normin.
 

Lyöntimäärät
 
Tiberiuksen aureusten ja denarien lyöntimäärää on hyvin vaikea arvioida. Rahat lyötiin yhdessä pajassa
ja suurimman osan hallituskautta vain yhtä tyyppiä. Tiberius ei tarvinnut suuria määriä rahaa julkisiin
töihin, mutta legioonat tarvitsivat palkkansa jalometallirahana.
AE- rahan lyöntimäärän arviointi on helpompi. Tiberius ei lyöttänyt niin suuria anteja kuin Augustuksen
alttari- tai COL NEM- annit, jota lisäleimattiin rajaseuduilla joitakin vuosia vuoden 14 jälkeen. Tyypeistä
päätellen AE- rahat lyötiin pelkästään Rooman tarvetta silmälläpitäen. Vain DIVVS AVGVSTVS
PATER- rahat levisivät eri puolille valtakuntaa.
Tacitus mainitsee rahakriisin vuonna 33 historianteoksessaan. Rahan niukkuus johtui siitä, että se
kerääntyi valtionrahastoon. Tiberius jakoi sata miljoonaa sestertiusta ja antoi korottomia lainoja kolmeksi
vuodeksi. AE- rahaa lyötiin vuosina 34- 37 kuitenkin vain tavanomaisia määriä, joten Tiberius laski
rahastoon kertyneet rahat sellaisenaan takaisin kiertoon.
 

Tyypit
 
Kulta- ja hopearahaa ei käytetty tiedotukseen kuten Augustuksen aikana. Niistä ilmeni vain uusi keisari,
Tiberius.
Rooman AE- rahalla tilanne oli täysin toinen. Sekä kuvaa että tekstiä käytettiin runsaasti. Edeltäjää
ylistettiin monin tavoin, viitattiin Liviaan, Drusukseen ja tämän kaksoispoikiin sekä keisarin hyveisiin
tyypeillä: Justitia, Pietas, Salus, Clementia ja Moderatio. Uudet kaivertajat saivat tyyppeihin enemmän
huomiota taiteellisilla ja tasapainoisilla kuvilla ja teksteillä. Ohjeet tulivat ilmeisesti Sejanukselta, joka ei
ollut yhtä konservatiivinen kuin Tiberius. Vuosien 34- 37 rahat ovat sovinnaisempia ja niihin loppui
tyyppien kehittely.
 

Rahapajan järjestely
 
Jalometallirahaa lyötiin Lugdunumissa, ja tyyppien analyysi on vielä tekemättä. Rooman rahapajan osalta
voidaan esittää joitakin havaintoja. Ajoittain voidaan erottaa neljän työpajan toimineen samanaikaisesti.



Kukin työpaja löi omaa tyyppiään. Tämä käytäntö näyttää jatkuneen ja muuttui normaalijärjestelyksi.
 

Tekniikka
 
Kulta- ja hopearaha lyötiin vain vähän keskinkertaista paremmin. Muotokuvat toteutettiin heikosti, ja
keisarin vanheneminen ja laihtuminen esitettiin brutaalisti.
AE- rahoilla päästiin päinvastoin mainioihin muotokuviin ja laadukkaisiin kirjaimiin. Myös tyypit ovat
arvokkaita ja tasapainoisia.
Lugdunumin leimasinten asento on vaihteleva, mutta Rooma pyrki pitämään leimasimet samoin päin.
 

Pääasialliset maakuntarahat
 
Espanjan kaupunkirahaa lyötiin edelleen ja Aleksandrian rahapaja toimi ahkerana. Näiden pajojen raha ei
liikkunut oman maakunnan ulkopuolella.
 
 
                                                              GAIUS  (Caligula)
                                                                18.3.37 - 24.1.41
 
 

Yleinen rahapolitiikka
 
Gaius jätti rahajärjestelmän pääpiirteet ennalleen. Hän siirsi aluksi painopisteen quadranseihin ja tyyppien
sisältöön, joka poikkesi täysin aiemmasta. Kulta- ja hopearahat olivat samanpainoisia kuin aiemmin,
sestertiusten painojakautuma on kapea ja dupondiukset ovat painavampia kuin Augustuksella. Assit ja
quadransit ovat entisen painoisia.
Ainoa ongelma on ratkaista, missä kulta- ja hopearahat lyötiin. Vuosina 37- 38 näiden ulkonäkö muuttui
siinä määrin, että voidaan esittää lyönnin siirtyneen Roomaan.
 
 

Rooman rahapaja
 

a) kulta ja hopea
Lugdunum oli aloittanut yhdellä takasivulla ja Victoria- tyyppisellä kultaquinariuksella. Toisessa annissa
oli jo kolme takasivua, joiden lisäksi Roomassa aloitettiin neljäs tyyppi. Näin Rooma aloitti neljällä
työpajalla, joilla oli kullakin oma tyyppinsä. Vuosina 38- 39 lyötiin vain kultaquinariuksia, vuoden 40
jälkeen neljää tyyppiä ja vuosina 40- 41 taas vain quinariuksia, kunnes lyötiin kahta tyyppiä vain
hopealle (Gaius surmattiin tammikuun 24 päivänä vuonna 41).
Rooman tuotanto oli pieni päätellen säilyneistä rahoista. Aureusleimasimia tunnetaan suurimmastakin
annista vain kymmenen. Sama pätee hopeaan, ja varsinkin vuoden 41 denarit ovat hyvin harvinaisia,
lyötiinhän niitä vain noin kolme viikkoa.
 
b) AE
Päivättyjen AE- rahojen yleiskuva on suhteellisen yksinkertainen. Sekä vuosina 37- 38 että 39- 40 lyötiin
neljää sestertius-tyyppiä, joista kolmessa on Gaiuksen muotokuva ja neljännessä Pietas. Nämä eivät ole
yleisiä. Samassa yhteydessä lyötiin ratsastajatyyppinen dupondius ja Germanicuksen asseja. Molemmissa
on Gaiuksen nimi takasivulla, ja ne ovat sestertiuksia yleisempiä. Gaiuksen muotokuva ilmestyi vasta
Vesta- asseihin, jotka ovat yleisiä vuosilta 37- 38 ja harvinaisempia vuosilta 39- 40. Vuosina 38- 39
lyötiin RCC- quadransit.
Tyyppien painopiste oli keisariperheen yhtenäisyydessä ja Gaiuksen esivanhemmissa. Vain RCC-
quadranseilla on ajankohtainen aihe, puolen prosentin veron poisto.
Agrippan nimiin lyötiin runsaasti asseja Gaiuksen kuoltuakin.
Rooman rahapaja ylläpiti korkeaa taiteellista tasoa. Kullalla ja hopealla pieni aihio rajoitti taiteellisuuden
kehitystä.



 
Rooman rahapajan toiminnan järjestely

 
Lugdunumissa oli toiminut aluksi kaksi ja sitten kolme työpajaa. Roomaan siirron jälkeen toiminta oli
seuraava:
 
                      kulta ja hopea                                          aurikalkum ja kupari
37-38            4   Agrippa, Divus Aug.                          6   Adlocutio, sisaret,
                          Germanicus, SPQR...                               Drusus, Divus Aug.
                                                                                          Vesta, SPQR...
38-39            1   kultaquinarius                                     1   RCC quadrans
39-40            4   kuten 37-38                                        6   kuten 37-38 ja RCC-
                                                                                          quadrans
40-41            1   kultaquinarius                                     5   Adlocutio, Drusus,
                                                                                          Divus Aug. Vesta,
                                                                                          SPQR...
41                  2   Agrippina, Divus Aug.

 
Leimasimien asento on AE- rahoilla vastakkainen, mutta kullalla ja hopealla epäsäännöllinen. Lisäksi on
huomattava, että kullalla ja hopealla tekstit ovat vastapäivään ja AE:lla takasivun tekstit lähes
säännöllisesti myötäpäivään.
Gaiuksen rahanlyönti ei ollut runsasta, mutta tuskin hänen rahoja poistettiin tarkoituksellisesti käytöstä,
millä joskus on yritetty selittää rahojen harvinaisuutta.
 

Kappadokian Caesarea
 
Gaius antoi Tiberiuksen perustaman pajan jatkaa didrachmojen ja drachmojen lyöntiä. Vuosiin 37- 38
ajoittuvissa drachmoissa on Gaiuksella ylimääräisiä arvonimiä takasivun tekstissä. Tyyppinä ovat
pappistunnukset. Yksi didrachma palauttaa mieliin 20 vuoden takaisen Armenian vasallivaltioksi
saattamisen.
Useimmat näistä rahoista ovat harvinaisuuksia, mutta ilmeisesti ne lyötiin paikalla olleen legioonan
palkkojen maksuun.
   
                                                                    CLAUDIUS
                                                               24.1.41 - 13.10.54
 

Yleinen rahapolitiikka
 
Claudius ei ollut valmistautunut keisarin tehtäviin, kun hänet nostettiin dramaattisesti valtaan. Hän syntyi
Lugdunumissa 1.8.10 eKr, juuri samana päivänä, kun kaupungissa vihittiin käyttöön Rooman ja
Augustuksen alttari. Hän tutki historiaa ja oli mahdollisesti pedanttinen ja varmasti terävä-älyinen, mutta
hänellä ei ollut kokemusta keisarikunnan hallinnosta. Hänellä oli kuitenkin hyvä perimä. Nero Claudius
Drusus oli hänen isänsä ja Livia, Augustuksen puoliso hänen isoäitinsä. Hänen veljensä Nero Claudius
Germanicus oli avioliitollaan yhdistänyt Juliusten ja Claudiusten suvut.
Claudius joutui turvautumaan ammattitaitoisiin hallintovirkamiehiin, joita nyt oli jo käytettävissä. He
olivat oppineet hallintotehtävät edellisten keisarien hovissa. Näiden miesten, muiden muassa Pallaksen ja
Narcissuksen, ansiota oli, että Augustuksen muokkaama rahajärjestelmä säilyi ennallaan. Rahojen paino
pysyi ennallaan: aureus 7,6 - 7,8 g, denari 3,6 - 3,9 g, sestertius 27,5 - 29,5 g, dupondius 15,0 - 16,3 g, as
10,2 - 11,5 g ja quadrans 3,0 - 3,5 g. Monet Claudiuksen AE- rahat ovat hyvin kuluneita siksi, että Nero
ei lyöttänyt AE- rahaa vuosina 54 - 63. Samasta syystä niistä on lyöty melko paljon jäljitelmiä.
Rahapajan toiminnan järjestelykin pysyi ennallaan. Jos Gaius siirsi kulta- ja hopearahan lyönnin
Roomaan, on myös Claudiuksen rahat lyöty Roomassa. Huomattava osa AE- rahoista on kuitenkin lyöty
muualla. Lugdunumin ja Espanjan rahapajojen sulkemisen jälkeen lännessä oli melkoinen puute asseista.



Claudiuksen rahoja kopioitiin monissa nyrkkipajoissa, paino ja työn laatu vaihtelevat suuresti. Neron
avattua Lugdunumin rahapajan jäljitelmien tuotanto tyrehtyi.
Ilmeisesti rahanlyönnin valvonta oli Claudiuksen aikana tehottomampi kuin aiemmin. Päällystettyjen
denarien määrä kasvoi merkittävästi. Rahanvaihtajat olivat varovaisia ja testasivat denarit kuparisydämen
paljastamiseksi lyömällä loven rahan pintaan. Todennäköisesti päällystetyt rahat olivat epärehellisin
keinoin hankituilla leimasimilla lyötyä väärää rahaa.
 

Lugdunumin rahapaja
 
Hieman tavanomaista painavammat, harvinaiset quadransit, joilla on Lugdunumin alttari- tyyppi, on
mahdollisesti lyöty Claudiuksen 50- vuotispäivän kunniaksi Lugdunumissa.
 

Rooman rahapaja
 
a) järjestely
AE- rahaa lyötiin yhtä tyyppiä kussakin työpajassa, ja kullalla ja hopealla noudatettiin enimmäkseen
samaa kaavaa. Näistä voidaan laatia taulukko päivättyjen rahojen osalta:
 
                      vuosi             kulta             hopea
                      41-42            6                   6
                      42-43            ei                   ei
                      43-44            3                   3
                      44-45            3                   3
                      45-46            ei                   ei
                      46-47            6                   6
 
                      47-48            ei                   ei
                      48-49            ei                   ei
                      49-50            4                   4
                      50-51            3                   3
                      51-52            2                   2

 
Päiväämättömät annit voidaan ajoittaa vuosiin 43-45 ja 50-52, jolloin osa työpajoista löi päivättyjä
rahoja. Myös vuosina 52-54 on voitu lyödä päiväämättömiä hopearahoja.
Valtaannousun lahjoituksiin tarvittiin ensimmäisen vuoden rahat, vuosina 43-45 rahat käytettiin
Britannian valtaukseen ja sen juhlimiseen, vuoden 47 vuosisataiskisat ja Agrippinan tunnetuksi
tekeminen sekä Neron adoptio vuonna 50 edellyttivät kukin uutta rahaa.
AE- rahaa lyötiin neljässä työpajassa. Vuosina, joina ei lyöty kulta- eikä hopearahaa, keskityttiin AE-
rahan lyöntiin. Päivättyjä quadranseja on lyöty vuosina 41-43. Arvonimi PP jakaa muutoin
päiväämättömät rahat kahteen jaksoon, sillä tämä otettiin käyttöön vuonna 50.
b) tyypit
1) kulta ja hopea
Vuosien 41-42 kolme tyyppiä (EX SC OB CIVES SERVATOS, IMPER RECEPT ja PRAETOR
RECEPT) kertovat senaatin hyväksyneen uuden keisarin, jonka pretoriaanit olivat valinneet. Claudiuksen
omaan politiikkaan viittaavat Constantia ja Paci Augustae. De Germanis muistelee Germanicuksen
sotakunniaa.
Vuosien 43-45 tyypit olivat Imper Recept, Praetor Recept ja Paci Augustae.
Vuosina 46-47 tyyppeinä säilyivät Imper Recept ja Paci Augustae. Britannian sotaretkestä kerrottiin
tyypillä De Britann. De Germanis ja Constantia palautettiin käyttöön. tyyppi SPQR PP OB C S oli
kiitollisuuden osoitus sotavoitoille.
Vuosina 49-50 jatkettiin tyyppien De Britann, Constantia, Paci Augustae ja SPQR PP OB C S lyömistä.
Vuosina 50-51 poistui tyyppi De Britann käytöstä.



Vuosina 51-52 poistui tyyppi Constantia käytöstä.
Vuosien 41-45 päiväämättömillä rahoilla muistettiin keisarin äitiä (Antonia) ja isää (Nero Claudius
Drusus). Vuosina 50-54 painopiste siirtyi Claudiuksen ja Agrippinan avioliittoon ja Neron adoptioon.
2) AE
Päivättyjä ovat vain quadransit väliltä 25.1.41 - 31.12.42. Modius kertoo valtaannousun yhteydessä
tapahtuneesta viljan jakelusta. Vaaka viitannee rahan painon korjaamiseen tai siihen, että kaikille
punnittiin sama määrä viljaa.
Arvonimellä PP jakaantuneista ryhmistä aikaisempaan kuuluvat Antonian muotokuvalla varustetut
dupondiukset ja Nero Claudius Drusuksen sestertiukset. Claudiuksen omista rahoista valtaan-
noususestertiukset ja hänen isänsä voittoja kunnioittavat sestertiukset kuuluvat aikaisempaan ryhmään.
Dupondiukset ja assit olivat yksinkertaisempia. Ne kuvaavat Roomaa, Italiaa ja maakuntia eri tasoilta.
Ceres Augusta kertoo Claudiuksen huolehtineen viljan saatavuudesta. Asseilla Constantiae Augusti ja
Libertas Augusta viitataan legiooniin ja hallinnon lieventämiseen, kun taas hyvin yleiset Minerva- rahat
kuvaavat Claudiuksen sotilaskoulua.
Myöhempi ryhmä (50-54) jatkoi valtaannoususestertiuksilla ja jatkui Spes- sestertiuksilla. Nero Claudius
Drusuksen sestertiuksia lyötiin edelleen, kuten myös Ceres- dupondiuksia ja Constantia-, Libertas- ja
Minerva- asseja. Antonian dupondiuksen lisäksi lyötiin Germanicuksen sestertiuksia ja asseja sekä
Agrippina vanhemman sestertiuksia. Näiden lisäksi lyötiin vielä harvinaisia sestertiuksia Agrippina
nuoremman ja sestertiuksia ja dupondiuksia Neron nimiin.
 
 

Efeson rahapaja
 
Claudiuksen cistoforuksia lyötiin Efesossa, jossa niitä ei ollut lyöty sitten Augustuksen hallituskauden.
Takasivulla on Diana Efesia tai Agrippinan muotokuva. Kaikkiaan näitä lyötiin mitättömästi verrattuna
Augustuksen tai Hadrianuksen lyöntimääriin.
 

Pergamumin rahapaja
 
Myös Pergamumin cistoforuksia lyötiin hyvin vähän. Com Asi- anti ajoittuu hallituskauden alkuun ja
Neron muotokuva loppuun.
 

Kappadokian Caesarea
 
Latinalaisella tekstillä lyötiin didrachmoja päiväämättöminä, mutta tyypit ajoittavat ne viimeistään
vuoteen 50. Claudiuksen tyypit viittaavat Britannian kampanjaan, Messalinan tyypit osoittavat sotilaiden
uskollisuutta keisariperheelle ja lisäksi muistettiin Nero Claudius Drusuksen saavutuksia.
Tämän pajan aihiot ovat melko soikeita. Claudiuksen didrachmat painavat 7,3 - 7, 4 g eli lähes saman
kuin Gaiuksen.
 
                                                                        NERO
                                                                13.10.54 - 9.6.68
 
 

Ajoitus
 
Nero nousi valtaan 13.10.54, mutta tribuunin vallan hän sai vasta joulukuun neljäntenä päivänä. Nero oli
konsulina vuosina: 55, 57, 58, 60 ja 68. Näistä 55 ja 60 esiintyvät aureuksilla ja denareilla. Noin vuoteen
66 asti arvonimi esiintyy etusivun tekstin lopussa ja sen jälkeen tekstin alussa. Vuoteen 63-64 (TR P X)
asti kulta- ja hopearahat olivat Augustuksen järjestelmän mukaisia ja sen jälkeen keveämpiä.
 
 

Yleinen rahajärjestelmä
 



Yleisessä rahajärjestelmässä on muutamia selviä piirteitä:
- vasta vuonna 62-63 alkoi AE- rahan lyönti,
- aureusten ja denarien paino laski hieman,
- rahanlyöntiä valvoivat Seneca ja Burrus,
- työpajojen määrä pieneni.
Muualla vain Caesareassa lyötiin keisarin jalometallirahaa. Aureus painoi 7,6 -  7,7 g (43 kpl naulasta) ja
denari 3,5 - 3,7 g (89 kpl naulasta).
Rahatyyppien pääteema oli opettavainen vuodet 54-64. Aluksi kunnioitettiin Divus Claudiusta ja
Agrippinaa. Vuonna 55 lyötiin etusivulle Neron nimi ja takasivulle Agrippinan nimi. Seuraavina vuosina
tulivat Senecan ja Burruksen opetukset esiin. Burrus kuoli vuonna 62 ja Seneca vetäytyi eläkkeelle, mutta
sitä ennen, vuonna 60 ilmestyi kolme uutta tyyppiä: Ceres, Roma ja Virtus, joissa oli vielä teksti EX SC.
Näyttää siltä, että senaatilla oli erityinen vaikutusvalta kulta- ja hopearahanlyönnissä Neron
hallituskauden alussa. Vuonna 63-64 teksti EX SC jäi pois käyttöön otettiin uudet tyypit. Nämä viittaavat
selvemmin Neroon, ja rahat lyötiin kevennettyinä. Vanhaa rahaa poistettiin runsaasti liikenteestä
sulatusuuniin ja uudelleen lyötäväksi.
Uutta aureusta lyötiin 45 kpl naulasta ja paino keskittyi välille 7,2 - 7,4 g. Samalla denaria alettiin lyödä
96 kpl naulasta ja sen paino keskittyi välille 3,2 - 3,5 g.
Uudistuksen yhteydessä aloitettiin myös AE- rahan lyönti, joka oli ollut keskeytyneenä kymmenen
vuoden ajan. Pian Rooman pajan tueksi alettiin AE- rahaa lyödä myös Lugdunumissa, jossa käytettiin
muotokuvan alapuolella merkkinä palloa. Kumpikin rahapaja pääsi suuriin tuotantolukemiin.
 
 
 

Neron uusi AE- raha, pajat
 
Neron AE- rahat jakaantuvat kahteen pääryhmään. Niitä on kaikkia arvoja quadransista sestertiukseen.
Ryhmät eroavat muotokuvan alareunan muodon ja sen alla olevan merkinnän perusteella:
1) suora leikkaus, ei palloa,
2) kaareva leikkaus, pallo.
Myös yksityiskohdat eroavat, ja tekstin muoto poikkeaa.
Pallo- rahat on lyöty ilmeisesti Lugdunumissa, sillä maalöydöt, joissa niitä esiintyy, keskittyvät länteen.
Toinen ryhmä on lyöty Roomassa.
Tonavan alajuoksulla lienee toiminut tilapäinen rahapaja.
 

Rooman AE- rahat ilman merkintää SC
 
Augustuksen rahajärjestelmän alusta asti AE- rahoissa oli merkintä SC selvästi esillä. Neron
hallituskaudella lyötiin AE- rahaa, josta kirjaimet SC puuttuvat, kaikkia arvoja: sestertiuksia ja
dupondiuksia aurikalkumista sekä asseja, semissejä ja quadranseja kuparista. Niitä on lyöty niin paljon,
että niiden on täytynyt olla käypää rahaa, ja näyttää siltä, että ne lyötiin Rooman pajassa heti sen
aloitettua AE- rahan lyönnin noin vuonna 62-63.
Nämä lyötiin kahtena antina:
1) Kuparirahat as, semis ja quadrans, tyyppeinä Apollo ja Genius, lyötiin aluksi epävakaan painoisina.
Neron muotokuva on joko paljaspäinen vasemmalle tai seppelöity oikealle.
Quadranseilla on Minerva- aiheita.
2) Sestertiuksia lyötiin kuutta eri tyyppiä ja dupondiuksia kolmea, aurikalkumista. Etusivun tekstit ovat
epätavallisia ja huolimattomasti järjesteltyjä.
 
 

Rooman rahapajan SC rahat
 
Samalla kun kulta- ja hopearahoja kevennettiin, alettiin lyödä jälleen perinteisiä AE- rahoja.
3) Kaikissa on arvonimi IMP vielä lopussa. Sestertiusta lukuun-ottamatta niissä on arvomerkintä, ja
kaikki lyötiin aurikalkumista. Merkinnöillä osoitettiin, että uudet rahat vastasivat arvoltaan entisiä.



4) Tässä annissa palattiin entiseen kaksimetallijärjestelmään. Semissejä ei lyöty. Sestertiuksilla on sama
etusivun teksti: NERO CAESAR AVG IMP TR POT XI PPP ja muotokuvassa Nerolla näkyy
rintahaarniska. Näillä on kaksi tyyppiä: Januksen temppeli ja istuva Roma- jumalatar. Dupondiuksilla on
lyhyempi teksti, mutta samat tyypit. Myös asseilla on Januksen temppeli, teksti oli aluksi pitkä, mutta
lyheni pian. Uusi Victoria- tyyppi otettiin käyttöön tässä annissa. Quadranseilla esiintyvät: oksa, pylväs
tai pöllö. Tämä anti oli hyvin suuri.
5) Arvonimi IMP siirrettiin tekstin alkuun. Tyypit ovat samat kuin edellisessä annissa. Dupondiukset
ovat harvinaisempia kuin sestertiukset ja assit hyvin yleisiä.
6) Päiväys TR P XIII ajoittaa annin vuoteen 66-67 (joulukuusta joulukuuhun). Anti oli edellistä
pienempi.
7) Harvinaisia sestertiuksia lyötiin päiväyksellä TR P XIV Rooman rahapajan AE- rahan lyönnin lopuksi.
AE- rahan kehittely oli Roomassa vakaampaa kuin edellisillä hallituskausilla. Viiden vuoden tiivis
toiminta ehkä antaa väärän kuvan. Tyypit jakautuvat käytännöllisesti katsoen kahteen ryhmään:
sestertiuksilla Adlocutio, Annona, Congiarum, Decursio, Ostia ja Riemukaari sekä myöhemmin Januksen
temppeli ja Roma, dupondiuksilla Macellum, Securitas ja Victoria sekä myös Januksen temppeli ja
Roma, asseilla Apollo ja Genius sekä Januksen temppeli ja Victoria. Muotokuva kehittyi ja teksti vaihtui
tilanteen mukaan.
 
 

Lugdunumin rahapaja
 
Lugdunumissa lyötiin melko runsaasti AE- rahaa, joilla on pallo muotokuvan alla. Niiden tyypit ovat
samoja kuin Rooman rahapajan rahoilla. Erot osoittavat, että Lugdunumissa oli omat kaivertajat.
Rahapajoilla oli yhteinen johto, mikä näkyy tyyppivalikoiman lisäksi siitä, että rahapajoissa käytettiin
samoja metalliseoksia.
1) Pieni anti pelkästään aurikalkumisia sestertiuksia, dupondiuksia ja asseja lyötiin aluksi. Tyypit ovat
Rooman 3)- annin mukaisia. Tämä anti ajoittunee vuoteen 64.
2) Tässä annissa palattiin kaksimetallijärjestelmään, mutta dupondiuksilla säilyi arvomerkintä. Tyyppien
määrä kasvoi sestertiuksilla kuuteen, ja assin Ara Pacis on selvästi lugdunumilainen. Semissejäkin lyötiin,
ja lännen pikkurahan puute alkoi hellittää.
3) Muotokuvat ovat kypsempiä ja pallo parempi kuin edellisissä anneissa. Sestertiustyyppejä on jo
kahdeksan, kun Januksen temppeli ja Ostia tulivat mukaan. Assin lisätyyppi on Victoria. Semissejä
lyötiin runsaasti, ja tyyppeinä on Roma ja pöytä. Anti oli suuri ja se ajoittuu osittain Rooman kolmannen
ja neljännen annin vaihteeseen.
4) Arvonimi IMP siirtyi alkuun. Anti on jatkoa edelliselle.
5) Sestertiusanti väheni yhdellä tyypillä, ja asseja lyötiin vain yhtä tyyppiä. Anti on suuri ja muotokuvat
vaihtelevia. Vuoden 68 rauhattomuudet johtivat pajan sulkemiseen.
Lännen maakuntien AE- rahan tarve oli tullut tyydytetyksi. Rahapajoilla on täytynyt olla suuri varasto
rahametalleja varten ja legioona sitä vartioimassa.
 
 

Rooman työpajajärjestelmä
 
Vasta Philippus I merkitsi työpajat numeroin rahoille, ja käytäntö kehittyi 200- luvun lopulla
säännölliseksi. Aiemmin työpajojen määrä selvisi samanaikaisten takasivujen määrän perusteella.
Gaiuksen ja Claudiuksen rahoja voidaan osoittaa lyödyn kuudessa työpajassa. Vuosina 56- 61 voidaan
löytää piirteitä vain yhdestä työpajasta. Sitten ilmestyi kolme tyyppiä: Ceres, Roma ja Virtus, mikä viittaa
kolmeen työpajaan. Vuonna 63- 64 lukumäärä pieneni kahteen, kun AE- rahan lyönti alkoi.
Sen jälkeen kulta‑ ja hopearahaa lyötiin seuraavasti:
 
                      64- 65                                 6 työpajaa
                      65- 66                                 4 työpajaa
                      66- 67                                 3 työpajaa



                      68                                       3 työpajaa
 
 

Epävarma Balkanin rahapaja
 
Neljätoista tunnettua AE- rahaa viittaavat siihen, että Balkanilla on toiminut hetken puolivirallinen
rahapaja.
 
 

Kappadokian Caesarea
 
Tiberiuksen liitettyä Kappadokian valtakuntaan sen rahapaja tuotti keisarin hopearahaa latinalaisin
tekstein. Samalla lyötiin myös paikallisrahaa kreikkalaisin tekstein.
Nero jatkoi käytäntöä ja lisäsi järjestelmään kaksi uutta hopearahaa: 24 ja 12 italialaista assia.
Caesarean rahat jakautuvat neljään ryhmään. Ensimmäisen muoto-kuvassa on nuorukainen ja tyypit
keskittyvät Agrippinaan Augustana ja Mater Augustina. Tämä ryhmä ajoittuu vuosiin 54- 55. Toinen
ryhmä ajoittuu vuosiin 56- 58. Siinä on edelleen nuorehko muotokuva ja takasivulla Divus Claudius.
Kolmas ryhmä ajoittuu Corbulon Armenian saavutuksiin vuonna 58 ja jatkui vuoteen 60 asti. Pieni neljäs
ryhmä, jossa on lyhyet tekstit ja Divus Claudius takasivulla, ajoittuu 60- luvun alkupuolelle. Siinä Neron
muotokuva on jo kypsempi.
 
LIITE: Uusia tutkimuksia Nerosta
Curtis L. Clay on tutkinut Neron kulta- ja hopearahoja. Tässä yhteenveto tuloksista:
1. Neron tribuunipäivä on lokakuun kymmenes (ei joulukuun neljäs).
2. Norsuvaunutyyppi, jossa ovat Neron ja Agrippinan muotokuva, lyötiin ennen seppeletyyppiä.
3. Nero sai arvonimen Pater Patriae vuosien 55- 56 vaihteessa.
4. Kolme seisovaa henkilöä esittävää tyyppiä ovat Ceres ja kaksi Romaa. Muoto EX SC viittaa siihen,
että kyseessä olivat patsaat, joille annettiin lupauksia.
5. Vuosien 54- 64 kulta- ja hopearahatyypit osoittavat Nerolle tai Divus Claudiukselle vannottuja
uskollisuuden valoja.
6. Claudiuksen seuralainen norsuvaunussa ei ole Augustus, koska seuralaisella on naisellisia piirteitä. Hän
saattaa olla Fides Praetorianorum.
Clay jatkaa Neron rahojen tutkimista ja keskittyy jatkossa AE- rahoihin.
 
 
                                                                 CLODIUS MACER
                  
 

Yleistä
 
Clodius Macer käytti arvonimeä Afrikan propraetor. Hän kapinoi Neroa vastaan keväällä (tai lokakuussa)
vuonna 68. Hänen valtansa oli Numidian legioonan varassa ja hän valtasi pian Karthagon. Sieltä käsin
hän pystyi valvomaan merireittejä Egyptistä Romaan. Hän ei ilmeisesti toiminut yhdessä Galban kanssa,
koska hänen kuoltua Afrikan joukot osoittivat uskollisuutensa Galballe ja Macerin partisaanit tukivat
Vitelliusta. Macer oli uskollinen senaatille, mikä näkyy rahoilla merkintänä SC.
 
 

Rahapaja ja lyöntimäärä
 
Rahapaja oli mitä ilmeisimmin Karthagossa. Se oli pieni ja löi vain denareja. Toistaiseksi tunnetaan noin
60 rahaa, jotka on lyöty 34 etusivun ja 41 takasivun leimasimella. Lyöntimäärä lienee ollut miljoonan
denarin suuruusluokkaa. Tämä riitti joukkojen palkkoihin ja kannattajien suosion ylläpitämiseen. Vain
yksi työpaja oli toiminnassa. Etusivuja on seitsemän ja kullakin yleensä vain yksi takasivu:
 



ryhmä           rahoja            etusivu (leim.)                    takasivu (leim.)
1                    7                   Africa (4)                           Leg I (2), Leg III (4)
2                    8                   Leijona (5)                          Leg I (1), Leg III (5)
3                    8                   Victoria (6)                         Leg III (5)
4                    5                   Libertas (2)                        Leg I (3)
5                    10                  Karthago (6)                       Sisilia (7)
6                    3                   Roma (3)                            Voitonmerkki (3)
7                    13                  Macer (1+7)                       Sotalaiva (10+3)

 
Denarien paino on suurempi kuin Neron uudistuksen mukaisien rahojen. Punnittujen rahojen keskipaino
on noin 3,4 g. Paino näyttää pienentyneen annista toiseen.
Rahanlyönnin tekniikka on vaihteleva, jotkin leimasimet ovat melko hyvin kaiverrettuja, toisissa näkyy
kokemattomuus.
Yleensä tyypit oli lainattu tasavallan aikaisilta denareilta. Etusivun teksti on enimmäkseen genetiivissä,
eikä Macer käyttänyt arvonimeä Augustus.
 
 

Väärennyksiä
 
Clodius Macerin rahat määriteltiin oikein vasta vuonna 1601, ja vielä vuonna 1902 niitä tunnettiin vain
32. Näin ollen ne ovat kiinnittäneet väärentäjien huomiota. Beckerin väärennykset on melko helppo
tunnistaa aihion suuruuden ja säännöllisen helmireunuksen ansiosta, lisäksi kirjaimet poikkeavat
roomalaisista.
Clodiuksen rahoja on löytynyt satunnaisesti joistakin kätköistä, esimerkiksi seitsemän rahaa Tunisiasta
vuonna 1959. Valitettavasti Espanjasta löydetyt 13 Macerin rahaa olivat maaperän elohopean turmelemia
ja vain neljä oli kunnollista. Tällaiset löydöt saattavat kuitenkin vielä lisätä tietoa Macerin rahoista.
 
 
                                                              SISÄLLISSODAT
                                                                        68-  70
                 
Muutama rahasarja on käsiteltävä tällä otsikolla, koska niillä ei ole aikalaisen keisarin kuvaa eikä nimeä.
Käytännöllisesti katsoen ne kaikki ovat Neron kevennetyn järjestelmän mukaisia. Monet tyypit liittyivät
läheisesti Galban, Vitelliuksen ja Vespasianuksen tyyppeihin, ja aiheet keskittyvät perustuslailliseen
vapauteen, yleiseen hyvinvointiin, Galliaan, Espanjaan, senaattiin, armeijaan ja kostoon. Nämä
heijastavat Neron kuoleman jälkeistä tilannetta. Tässä ryhmässä on yksi poikkeuksellinen sarja, jossa on
Augustuksen muotokuva. Tässäkin on tyyppejä, jotka viittaavat sisällissotiin.
Missään tämän ryhmän rahassa ei ole Rooman rahapajassa Claudiuksen ja Neron hallituskaudella
kehittyneitä piirteitä. Roomassahan oli koko ajan hallitseva keisari.
 
 

Espanja
 

Espanjassa lyötiin suuri sarja aureuksia ja denareja. Aureukset olivat uudistusta edeltäneen järjestelmän
mukaisia, mutta denarit uuden järjestelmän mukaisia.
Hispanian kuvernöörinä Galba olisi käyttänyt Tarracon rahapajaa ennen Neron kuolemaa. Vain kaksi
tyyppiä on niin yleisiä, että niitä voidaan pitää pääantina: denarit Libertas Restituta / SPQR ja Bon Event
/ Rom Renasc.
Lyöntimäärä lienee ollut huomattava, vaikka rahat ovat harvinaisia. Ne lyötiin kiireellä, mikä näkyy
tekstin järjestelyssä ja muodossa.
 
 

Gallia



 
Tämä ryhmä poikkeaa siinä määrin edellisestä, että se on määritelty Galliaan. Aureuksetkin ovat uuden
järjestelmän mukaisia. Tyypit ovat sotaisia, ja melko varmasti rahojen lyöttäjänä oli Vindex. Lugdunum
ei sallinut Vindexin käyttää rahapajaansa, joten Vienna on lähin vaihtoehto.
Ryhmä ajoittuu maaliskuulta toukokuulle, jolloin Vindexin kapina tukahdutettiin. Vindexin 100 000
miestä tarvitsi melko suuren määrän rahaa palkkoihin. Kaksi tyyppiä on muita runsaampia: Mars Ultor /
Signa P R ja Salus Generis Humani / SPQR.
Ellei Ylä- Germanian legioonankomentaja Verginius Rufus olisi pysynyt Neron puolella, Vindex olisi
saattanut voittaa.
 
 

a) Augustus, b) Divus Augustus
 
Nämä rahat poikkeavat esikuvistaan Neron uudistuksen mukaisen painon perusteella. Ilmeisesti edellä
kuvatut rahapajat löivät näitä siten, että b) kuuluu Espanjaan ja a) enimmäkseen Galliaan. Kaikki ovat
poikkeuksetta harvinaisia.
Tyypit on kopioitu Augustuksen tai jopa tasavallan rahoilta.
 
 

Sotilaallinen ryhmä
 
Kiistanalainen on tämä ryhmä, jossa on keveitä denareja ja yksi aureus. Näiden propaganda oli
kohdistettu pretoriaanikaartiin, joten rahat lyötiin ehkä Lugdunumissa tai Nemausuksessa. Vitel-liuksen
kannattajat pyrkivät näiden avulla saamaan Rooman joukot puolelleen, mutta epäonnistuivat.
 
 

Gallian kapina
 
Uniikkeja denareja ja yksi aureus ajoittuvat vuosiin 69- 70, jolloin Julius Civilis kapinoi Ala- Reinillä.
Rahat kattavat sisällissodan koko tyyppivalikoiman. On vaikea määritellä niiden lyöntipaikkaa, koska
Civilis liikkui ripeästi paikasta toiseen. Mahdollisesti hänellä oli käytössään liikkuva rahapaja, mikä
selittää rajallisen lyöntimäärän.
 
 

Afrikka
 
Kaksi denariantia, joista toinen hyvin harvinainen ja toinen uniikki, sijoittunevat Afrikkaan (Karthagoon).
Siellä säilyi senaatille myötämielinen asenne, joka heijastuu näistä rahoista. Nämä ajoittuvat vuoden 68
huhtikuun ja kesäkuun välille, jolloin Galba lujitti asemiaan Espanjassa.
 
 
 
 
                                                                       GALBA
                                                                 9.6.68-  15.1.69
                 
 

Yleistä
 
Servius Sulbicius Galba oli kuvernöörinä Espanjassa, kun hän liittyi 2.4.68 Vindexin puolelle Neroa
vastaan ja otti vastaan joukkojensa osoittaman suosion. Hänet huudettiin imperaattoriksi, mutta hän
kieltäytyi arvonimistä Caesar ja Augustus aina Neron kuolemaan asti 9.6.68. Galba odotti otollista
tilaisuutta tarjota joukkojaan senaatin käyttöön. Hänellä oli aluksi yksi legioona (VI Victrix), ja hän
ryhtyi kokoamaan toista (VII Galbiana). Kesäkuun puolivälissä Galba sai kuulla Neron kuolleen ja pian



sen jälkeen senaatti tunnusti hänet keisariksi. Tällöin hän omaksui keisarin arvonimet. Hän palasi
Roomaan, jossa hän pysyi kuolemaansa asti 15.1.69.
 
 

Rahapajat
 
Lyhyt hallituskausi ja Galban liikkeet helpottavat rahapajan sijainnin määrittelyä. Imperaattoriksi huudon
jälkeen Galba joutui maksamaan joukoilleen palkan. Kulta- ja hopearahaa hän tarvitsi välittömästi
Espanjassa ja sitten matkalla Roomaan Narbossa heinäkuussa.
Espanjaan ja Galliaan sijoittuvat rahat, joilla ovat varhaiset arvonimet, roomalaisesta poikkeava
muotokuva sekä espanjalais- ja gallialaisaiheiset takasivut. Tarraco saattoi ottaa tehtäväksi Galban
rahanlyönnin Espanjassa, ja Galliassa hän saattoi käyttää Narbon rahapajaa. Myös Vindex saattoi lyöttää
rahaa Galban nimiin ehkä Viennassa. Nämä pajat löivät selvästi Neron rahoja painavampia aureuksia ja
denareita. Rooma löi sitten Neron järjestelmän mukaista rahaa heinäkuusta alkaen. Tyyppejä on paljon,
vaikka aikaa oli vähän.
Rooman rahat olivat heti alusta alkaen korkealuokkaisia kullan ja hopean lisäksi myös huomattavissa
sestertiussarjoissa. Muuta AE- rahaa lyötiin Roomassa rajoitetusti.
Lugdunumissa lyötiin AE- rahaa, mutta vain vähän sestertiuksia.
Afrikassa saattoi toimia pieni rahapaja.
 
 

Espanjan rahapaja(t)
 
a) Espanjaan määritellyt kulta- ja hopearahat lyötiin ilmeisesti Tarracossa. Aureukset painavat 7,6- 7,8 g
ja denarit 3,3- 3,6 g. Tyypit ovat espanjalaispainotteisia. Aluksi lyötiin etusivulle ratsumies (Galba) ja
teksti GALBA IMP. Takasivulla oli Hispanian muotokuva ja teksti HISPANIA. Etusivun teksti kehittyi
lopuksi muotoon SER GALBA IMP CAESAR AVG PM TR P, josta päätellen paja on toiminut vuoden
68 lopulle asti.
Etusivun muotokuvat eivät ole kovin näköisiä, niiden alla on merkkinä pallo.
Espanjan lyöntimäärä oli huomattava, samaa luokkaa kuin aureusten ja denarien lyönti Roomassa.
b) Tarracoon määritellyt AE- rahat ovat asseja, joilla on samanlaiset muotokuvat, kuin edellä kuvatuissa
rahoissa sekä pallo muotokuvan alla niskan puolella. Ilmeisesti nämä lyötiin vuoden 68 neljänä
viimeisenä kuukautena.
 
 
 

Gallian rahapajat
 
a) Epävarma (Narbo ja Vienna)
Galliassa löi Galban rahaa ainakin kaksi rahapajaa: Narbo ja Vienna. Ilmeisesti Vindex lyötti Viennassa
rahaa Galban nimiin pian hutikuun toisen päivän jälkeen vuonna 68 aina toukokuulle asti. Tällöin lyötiin
"ratsumies" etusivulle, koska Galban piirteitä ei tunnettu. Nämä rahat ovat aavistuksen verran kevyempiä
kuin espanjalaiset. Pääosa Gallian rahoista on lyöty Narbossa. Rahaa lyötiin myöhäissyksyyn asti, koska
siellä käytettiin vielä etusivun tekstiä: Ser Galba Imp Caesar Aug PM Tr P. Muotokuvat ovat parempia
kuin Espanjassa, eikä niiden alla ole palloa. Takasivun tyypit ovat vastaavanlaisia kuin Espanjassa: Diva
Augusta, Gallia Hispania, Roma Renascens, Victoria PR, Virtus ja Concordia Provinciarum.
Narbon denarit ovat samanpainoisia kuin Espanjan denarit.
 
b) Lugdunum
1) Kulta ja hopea. Pieni anti aureuksia (7,0 - 7,2 g) ja denareja (3,2 - 3,5 g) lyötiin Galban nimiin. Niiden
muotokuva on lähes yhtä hyvä kuin Roomassa lyödyissä rahoissa. Näitä lyötiin ilmeisesti ennen AE-
rahojen lyöntiä marraskuussa 68.
Etusivun tekstejä on neljää pituutta.
Lugdunumin rahat tarvittiin Gallian joukoille, kun Galba otti vastaan Vitelliuksen hyökkäyksen.



2) AE. Lugdunumissa lyötiin Galban AE- rahaa vain joulukuulta 68 tammikuulle 69. Sestertiuksilla
tunnetaan vain kaksi etusivun ja kolme takasivun leimasinta, ja pienemmille rahoille vastaavasti
kahdeksan ja yhdeksän.
Galban kuoltua Otho sulki pajan, ja vasta Vespasianus otti sen uudelleen käyttöön.
 
 

Rooman rahapaja
 
1) Kulta ja hopea. Aureukset ovat keveämpiä (7,0 - 7,4 g), mutta teknisesti ja taiteellisesti selvästi
parempia, samoin denarit (3,2 - 3,4 g). Galba korosti maakunnissa saamaansa tukea Rooman kulta- ja
hopearahoilla.
2) AE. Sestertiusten muotokuvat ovat huomattavan hienoja. Ajoitus on kuitenkin vaikea.
Tyyppivalikoima keskittyy kaupunki-aiheisiin. On laskettu yhteensä 159 etusivun ja 233 takasivun
leimasinta kuuden kuukauden ajalta, ja laatu on tästä huolimatta hyvin korkea. Dupondiusten lyönti
keskeytyi ehkä marraskuussa 68. Asseista ne eroavat vain painon perusteella, koska sädekruunua ei
käytetty. Rahat voidaan esitellä kuudessa ryhmässä:
 
Ryhmä 1. Etusivun teksti on epävarmasti toteutettu, arvonimien sijainti vaihtelee. Tyypeistä kaksi on
vallitsevaa: Roma ja SPQR OB CIV SER. Työpajoja oli ainakin kaksi, mahdollisesti kolme. Tämä ryhmä
lyötiin keskikesällä 68.
 
Ryhmä 2. Nimi Sulpicius ilmestyi etusivulle. Tyypit ovat jatkoa edellisille: Libertas Publica, Roma,
Victoria ja SPQR... Ryhmä lyötiin ilmeisesti nopeasti aluksi kolmessa ja myöhemmin yhdessä
työpajassa.
Dupondiuksien päätyyppinä on Pax Augusta ja assien Ceres Augusta.
 
 
 
Ryhmä 3. Tässä keskikokoisessa ryhmässä on enimmäkseen sestertiuksia. Etusivun tekstistä on
kahdeksan muunnelmaa, joista kolmessa esiintyy jo P M.  Ilmeisesti tämä ryhmä lyötiin syys- lokakuun
vaihteen molemmin puolin. Muotokuvan seppele näyttää olevan enimmäkseen tammenlehvistä.
Sestertiuksella on kuusi, dupondiuksella kolme ja assilla kaksi päätyyppiä. Aiheet olivat perinteisiä
politiikan ilmaisuja.
 
Ryhmä 4. Etusivun teksti on tyyppiä Ser Galba Imp Caesar Aug, josta on viisi muunnelmaa (neljässä on
P M). Ryhmä ajoittuu lokakuulle.
Sestertiuksen päätyyppejä on kuusi ja dupondiuksen sekä assin päätyyppejä kolme.
 
Ryhmä 5. Pienehkössä ryhmässä ei ole enää dupondiuksia ja assejakin on vain yhtä tyyppiä.
Sestertiuksilla on seitsemän tyyppiä, joista neljä tai viisi päätyyppiä.
Muotokuvat ovat korkealuokkaisia, ja yhden leimasimen kaivertajana oli todellinen mestari.
 
Ryhmä 6. Muutos oli dramaattinen. Tyypeistä näkyy kiire ja uusi politiikka. Leimasimet käytettiin aivan
loppuun. Ryhmä ajoittuu joulukuulle. Työn laatu ja taiteellisuus pysyivät korkealla tasolla.
 
 

Afrikan rahapaja (Karthago)
 
L. Clodius Macerin kapina kesti keväästä lokakuulle 68. Näyttää siltä, että Karthago olisi ollut sitten
Galban puolella, koska sinne voidaan sijoittaa muutama Galban denari. Nämä lyötiin ilmeisesti lokakuun
jälkeen.
Painopiste on Espanjalla, josta Galba nousi valtaan. Etusivun teksti vaihtelee, Yleisin on: Ser Galba Imp
Aug, mutta myös genetiivimuoto Galbae esiintyy.
Takasivun tyyppejä on Hispanian lisäksi: SPQR, Victori PR sekä Virtus. Anti oli hyvin pieni, ilmeiseti



sitä tarvittiin Macerin hylänneitten joukkojen palkkoihin. Denarien paino vaihtelee kolmen ja neljän
gramman välillä.
 
 
 
                                                                        OTHO
                                                                15.1.69 - 16.4.69
                 
Othon rahaa lyötiin vain kolmen kuukauden ajan. Galban kuoltua 15.1.69 pretoriaanit huusivat
suosikkinsa Othon keisariksi (tosin vehkeilyjen ja lahjonnan jälkeen). Otho teki itsemurhan kärsittyään
tappion Bedriacumissa 16.4.69.
Otho ei lyöttänyt AE- rahaa, edeltäjien lyöttämä raha riitti. Kulta- ja hopearahaa tarvittiin lisää.
Kaikki rahat lyötiin Roomassa. Othon valta oli todellinen vain Italiassa, muualla kapinoivat jo Vitellius ja
Vespasianus.
Aureusten paino vaihteli välillä 7,1 - 7,3 g ja denarien välillä 3,2 - 3,5 g. Rahapaja toimi uutterasti nämä
kolme kuukautta, mutta silti Othon rahat ovat melko harvinaisia. Rahat voidaan ajoittaa kahteen ryhmään
arvonimen Pont Max perusteella. Otho sai tämän arvonimen 9.3.69. Ilmeisesti aluksi käytettiin tekstiä:
Imp M Otho Caesar Aug Tr P.  Neljä päätyyppiä oli: Ceres, Pax Orbis Terrarum, Securitas P R sekä
Victoria Othonis. Maaliskuussa oli toiminnassa jo viisi työpajaa, joiden tyypit olivat: Aequitas, Ceres,
Jupiter, Vesta sekä ratsumies (Otho).
Rahat on lyöty siististi ja huolellisesti, ja muotokuvat ovat hyviä. Rooma oli vielä kaukana taisteluista, ja
siellä oli riittävästi metallia ja hyviä malleja, joiden mukaan leimasimet voitiin kaivertaa.
 
 
 
                                                                    VITELLIUS
                                                                2.1.69 - 20.12.69
                 
 

Ajoitus
 
Ala- Germanian legioonat huusivat Vitelliuksen keisariksi 2.1.69 ja Ylä- Germanian joukot liittyivät
mukaan seuraavana päivänä. Näin vahvan tuen turvin Vitellius saattoi hyökätä Othoa vastaan. Othon
itsemurhan jälkeen 19.4. Vitellius oli Roomassa keisarina, kunnes hänet surmattiin joulukuun 20. päivänä
vuonna 69.
Rahojen ajoitusta auttaa Vitelliuksen arvonimien muuttuminen, varsinkin arvonimi Germanicus lyheni
kirjaimittain. Arvonimen Augustus hän omaksui 18.7. ja samalla hänestä tuli myös Pontifex Maximus.
 
 

Rahapajat
 
1) Rooma. Rooman rahat voidaan määritellä kahdella perusteella: aureukset ja denarit on lyöty
ammattitaidolla valmistetuilla leimasimilla sekä painorajat (7,1 - 7,4 g ja 3,1 - 3,3 g) ovat Roomalle
ominaiset. AE- rahoilla on käytetty Galban takasivun leimasimia.
 
2) Tarraco(?). Espanjassa lyötiin Vitelliuksen aureuksia, denareja ja asseja. Espanja tuki Vitelliusta, kun
Galba oli kuollut. Rooma alkoi lyödä hänelle vasta Othon kuoltua. Kolmen kuukauden ajan rahat oli
lyötävä muualla. Painot ovat rajoissa: 7,2 - 7,4 ja 3,2 - 3,4 g. Ilmeisesti paja lopetti toimintansa, kun
Vitellius oli ottanut arvonimen Augustus.
 
3) Lugdunum. Lugdunumissa lyötiin huomattavasti Espanjaa vähemmän aureuksia ja denareja sekä
muutama AE- raha. Tämä aloitti vielä Espanjaa aiemmin ja lopetti pian Rooman rahapajan aloitettua
heinäkuussa. Painot ovat välillä: 7,2 - 7,4 ja 3,3 - 3,5 g.
 



 
Tarraco(?)

 
Kaksi antia eroavat arvonimen Germanicus lyhenemisen perusteella. Lyhentämättömänä se esiintyy
enimmäkseen aureuksilla eikä lainkaan AE- rahoilla. Muotokuva katsoo vasemmalle ja sen alla on pieni
pallo. Tyyppejä on kahdeksan. Toisella annilla tyyppejä on seitsemän, AE- rahoilla on osittain samat
tyypit kuin muilla.
 

Lugdunum
 
Arvonimi Germanicus lyheni kahteen kertaan, joten täällä voidaan lyönti jakaa kolmeen jaksoon.
Lyhentämätön Germanicus on pienellä annilla. Muoto German esiintyy kuuden tyypin yhteydessä ja
muoto Ger vain kahden.
On mahdollista, että Lugdunumissa lyötiin myös AE- rahaa, mutta toistaiseksi ei voida olla varmoja.
 

Rooma
 
Rooman rahat voidaan jakaa neljään jaksoon:
 
                      1. Germanicus (ei aureuksia)
                      2. German
                      3. Germa
                      4. Germ
 
Ryhmä 1. Koska aureukset puuttuvat, tämä anti lienee ollut lyhyt. Denareilla on viisi tyyppiä: Concordia
PR, Fides Exercitum, Jupiter Victor, XV Vir Sacr Fac sekä tekstitön Victoria. Sestertiuksilla on
seitsemän tyyppiä, joista kaksi on lyöty Galban käyttämillä takasivun leimasimilla. Yleisin sestertius-
tyyppi on Pax Augusti. Dupondiusta ja assia ei voi erottaa toisistaan kuin metallianalyysin perusteella.
Niillä on viisi tyyppiä, Roomalle ja Italialle sopivin aihein.
 
Ryhmä 2. Aureuksilla on seitsemän tyyppiä. Denareilla on lisäksi tekstitön Victoria, joka on myös
quinariuksella. Vitellius esitteli isänsä ja nuoret lapsensa. Myös sestertiuksen tyyppivalikoima lisääntyi
seitsemään. Muuta AE- rahaa lyötiin yhdeksän tyyppiä, mutta mitään näistä ei kuitenkaan runsaasti.
 
Ryhmä 3. Tyyppejä vaihdettiin vain hieman. Tämän ryhmän alku ajoittuu heinä- elokuun vaihteeseen.
AE- rahan lyönti väheni huomattavasti. Sestertiustyyppejä on vain kolme ja muita viisi.
 
Ryhmä 4. Rahanlyönti väheni vielä, joten tämä ajoittuu joulukuulle 69. Kullalla ja hopealla on vain
tyyppi Victoria Augusti. Sestertiuksella on kolme tyyppiä, muilla viisi.
 
 
                     

RIC II
 

JOHDANTO
 
Ensimmäisen osan johdantoon on vain vähän lisäämistä. Raskas aureus (42 kappaletta naulasta) esiintyy
vielä idässä Vespasianuksen aikaan. Domitianus näyttää yrittäneen parantaa hopeaa. As ja dupondius
ovat toisinaan vaikeasti erotettavissa toisistaan. Trajanuksen ja Hadrianuksen aikaan lyötiin myös
aurikalkumista rahakkeita, asseja, semissejä ja quadranseja.
Mitalit eivät kuulu tarkkaan ottaen aihepiiriin, mutta kookkaat kulta- ja hopeamitalit olivat yleisiä
Domitianuksen aikaan.
Trajanus keskeytti aasialaisen cistoforuksen lyömisen. Hadrianus lyötti muutamia cistoforuksia ja uudisti
vanhat provinssirahavarastot.



Keisarien hallituskausittaisen esittelyn yhteydessä käsitellään ajoitusta, tyyppejä, rahapajoja sekä mm.
kaivosrahoja.
 
 

VESPASIANUS
1.7.69 - 23.6.79

 
Vespasianuksen rahanlyönnillä on kaksi vaihetta: sisällissodan hätälyönnit maakunnissa ja uusi pysyvä
perinne Roomassa. Se alkoi Syyriassa ja Vähä-Aasiassa heinäkuussa vuonna 69. Vallan laajetessa länteen
Illyria, Gallia ja Espanja löivät Vespasianuksen rahaa. Rooma, jonka hän valloitti vasta joulukuussa, alitti
viimeisien joukossa rahanlyönnin hänen nimiinsä. Siitä alkaen pääkaupungin tärkeys kasvoi.
Paikallisraha väheni ajan mukaan, kunnes Rooman lisäksi vain Lugdunum löi pikkurahaa.
Rahapajoja tarkastellaan perinteisessä järjestyksessä lännestä itään, mutta aloitetaan Roomasta.
 

RAHAPAJAT
Rooma, kulta ja hopea

 
Tyyliin kuuluvat luonnolliset ja vaikuttavat muotokuvat, melko korkeina. Takasivun kuviot ovat
sopusuhtaisia ja selkeät kirjaimet harvassa. Muotokuva muuttui ajan mittaan. Vitelliuksen kuvan
mukaelmaa seuraa joukko ammattitaidolla tehtyjä suuria tai keskikokoisia muotokuvia. Pienet kuvat
ajoittuvat kauden loppupuolelle.
Titus aloitti rahanlyöntinsä vuonna 71 ja Domitianus 73. Pääosa rahoista on päivätty, ja muutkin on
helppo ajoittaa. Avun ajoitukselle antaa tekstin suunta. Vuosina 69 - 73 molempien puolien teksti on
luettava sisältä, 73 - 75 ulkoa ja vuodesta 75 eteenpäin etusivun teksti ulkoa ja takasivun teksti sisältä.
Kannattaa mainita, että hopeaquinariuksia lyötiin yli sadan vuoden tauon jälkeen.
 

Pronssi (AE)
 

Tyyli on samanlainen kuin jalometalleilla, ja kirjaimet ovat suuria ja säännöllisiä. Varhaisannit ovat
harvinaisia, eikä niiden lyöntipaikkaa ole helppo määritellä.
Tarracon rahapajan lopetettua ehkä osa henkilökunnasta siirtyi Roomaan, sillä vuoden 71 rahoissa
esiintyy Tarraco- tyyppinen kuva ja roomalaiset kirjaimet ja työn jälki.
 

Tarraco
 
Paja toimi vuoden 69 lopulta vuoteen 71. Sen perusti Galba, ja myös Vitellius käytti sitä. Kaupunki
joutui Vespasianuksen hallintaan vuoden 69 lopulla. Pajan kaikki annit ovat harvinaisia, mutta
pikkurahaa lyötiin tuskin kovin vähän.
Piirteinä ovat hienot ja pienet kirjaimet sekä luonnottoman hontelot takasivun kuvat. Muotokuvat eivät
ole kovin näköisiä. Leimasimen kaivertajalla ei tainnut olla luotettavaa mallia.
 

Lugdunum, kulta ja hopea
 
Toimi vuoden 69 lopulta vuoteen 73. Vitellius avasi pajan hallituskautensa alussa, mutta ei koskaan
lyöttänyt siellä suuria määriä. Vespasianus käytti sitä legiooniensa rahantarpeen tyydyttämiseen. Rauhan
ja järjestyksen palauduttua paja suljettiin.
Tyylin erona ovat raskaat ja ilmeettömät muotokuvat, keskikokoiset kirjaimet ja vantterat takasivun
kuviot. Muutama poikkeuksellisen kaunis aureus eroaa tyylistä, mutta kuuluu tämän pajan tuotantoon
tekstin perusteella.
 

Pronssi (AE)
 

Pikkurahaa lyötiin vuoden 69 lopulta alkaen ajoittain.
Pallo muotokuvan alakulmassa on helpoin tapa erottaa nämä roomalaisista. Muotokuvat ovat



voimakkaita, mutta niistä puuttuu Rooman siisti tehokkuus. Osa Galban kuoleman jälkeisistä rahoista
lyötiin tässä pajassa.
Jo Nero käytti Lugdunumin rahapajaa lyömään pikkurahaa läntisiä maakuntia varten, ja sellaisena paja
toimi taas vuoden 71 jälkeen.
 

Illyria (Poetovio?), (kulta ja) hopea
 
Paja toimi vuoden 69 elokuulta joulukuulle.
Pienen denariryhmän tyyli on omintakeinen eikä sellaista ole esiintynyt aiemmin. Muotokuvat ovat
yleensä pieniä ja korkeita. Myös takasivun kuvat ovat pieniä. Erikoiset tekstit ja tyyppivalikoimat
oikeuttavat etsimään erillistä rahapajaa, jonka historia varmistaa Illyriaan.
 

Vähä-Aasia (Efesos, Bysantium jne.)
 
Mucianuksen marssi Eurooppaan vuonna 69 aiheutti rahatulvan. Bysantium oli ensimmäinen tukikohta,
ja siellä lyötiin monet merkittömät ja monogrammilla BY varustetut rahat (69 - 71). Toinen
rahapajamerkki Θ voidaan tulkita Philippin kaupungin nimen alkukirjaimeksi. Efesos (E, EPHE) Vähä-
Aasian keskuksena aloitti rahanlyönnin vuonna 71. Erillinen tähdellä varustettu anti kuulunee tähän
pajaan.
Bysantiumin rahojen muotokuvat ovat hienoja, tukevia, mutta sopusuhtaisia. Teksti on siistiä ja
säännöllistä ja yleiskuva hienostunut. Philippin rahat ovat lähes samantyylisiä, merkittömät jonkin verran
karkeampia. Efesoksen tyyli on ehkä vielä herkempi kuin Bysantiumin.
 

Antiokia ym.
 
Varhaiset kulta- ja hopea-annit olivat Antiokiassa uuden hallitsijan ensimmäisiä tekoja. Aureuksissa ovat
sekä Vespasianuksen että Tituksen muotokuvat. Aihio on katkaistu tangosta, ja kuvat muistuttavat
Antiokian tetradrakmoja. Kirjaimet ovat epätasaisia ja karkeita.
Denarit ja harvinaisemmat myöhemmät aureukset kuuluvat joko Antiokiaan tai Alexandriaan. Tyyli on
selvästi erilainen. Muotokuvassa on täyteläinen rintakuva ja reliefi on korkea.
Kirjaimien koko vaihtelee. Joukko aureuksia kuuluu mahdollisesti Tyroksen pajaan, joka löi myös
tetradrakmoja. Päät ovat pitkiä ja kapeita, koko tyyli on omituisen kulmikas ja kankea, mutta kuitenkin
viehättävä.
Poikkeuksellinen Paris- aureus on lyöty ehkä Juudeassa.
Muuan ryhmä Vespasianuksen ajan denareja mahdollisesti vuosilta 74 - 76 on todennäköisesti peräisin
idästä, Lyykiasta. Annin pääpiirre on huomattavan sileä pinta. Rahapajan merkkinä esiintyy pieni o
rintakuvan alla.
 

Alexandria
 

Alexandriassa lyötiin harvinaisia aureuksia vuonna 69 ja ehkä osa edellä mainituista rahoista vuosina 72
- 73.
 

Commagene
 

Liittäessään Commagenen keisarikuntaan suunnilleen vuonna 72 Vespasianus lyötti sarjan maakunnallista
AE- rahaa paikalliseen tyyliin aiheenaan siivekäs caduceus tai ristikkäiset runsaudensarvet. Näitä aiheita
käytti aiemmin Tiberius vastaavassa tilanteessa vuonna 21.
 
Pari seikkaa jää selitettäväksi arvioitaessa Vespasianuksen politiikkaa. Vaikka hänen rahansa on
vaihtelevampaa kuin muilla keisareilla Augustuksesta Gallienukseen, hänen politiikkaansa kuului vallan
keskittäminen Roomaan. Olosuhteiden pakosta oli lyötävä rahaa maakunnissa. Hallituskauden lopulla
vain Lugdunum löi Rooman ohella, ja vain AE- rahaa. Maakuntapajoista näyttää työvoimaa siirretyn
Roomaan. Sekamuodot, joissa etusivu ja takasivu ovat eri tyyliä, johtavat tähän päätelmään.



 
TYYPIT

 
Lukemattomia tyyppejä voidaan esitellä vain pääpiirteittäin.
 

Rooma, kulta ja hopea
 

Yleisluontoisten tyyppien lisäksi erotetaan kolme luokkaa:
1. Historialliset tapahtumat. Juudean valloitus, Vespasianuksen ja Tituksen paluu Roomaan, heidän
triumfinsa, sisällissodan loppuminen ja Flavius- dynastian perustaminen. Viittaukset rauhan jumaluuteen
ovat erityisen yleisiä. Muurin vierustan laajentamista kuvaa härkävaljakko. Victoria seppelöimässä
keisaria vuosien 78 - 79 rahoilla kertoo Britannian voitoista. Quinariuksilla Victoria on perustyyppi.
2. Ohjelmatyypit, joihin kuuluvat uskonnolliset aiheet. Vespasianuksesta tuli Pontifex Maximus
marraskuussa vuonna 71, ja lukuisista uskonnollisista tyypeistä päätellen hän otti asemansa tosissaan.
Tähän ryhmään kuuluvat monet pappistitteleitä esittelevät tyypit, pappisalusten kuvat, Vestan temppeli
jne.
Hallituskauden tunnussävel esitetään tyypeillä: Salus, Securitas, Pax ja Fides Publica. Keisarin Aequitas
viittaa viljan jakeluun. Toistuvat Ceres- ja Annona- aiheet johtuivat varmaan samanlaisista syistä.
3. Restauraatio. Neron rahanuudistus tuomitsi vanhat rahat sulatusuuniin. Oli luonnollista, että pyrittiin
säästämään joitakin suosittuja tyyppejä lyömällä niitä uudelleen. Dynastian perustaminen antoi
Vespasianukselle lisäaiheen uusintalyönneille. Hän halusi rinnastaa itsensä Julius- Claudius- suvun
vanhoihin hyviin hallitsijoihin.
Actiumin taistelun satavuotisjuhla vuonna 70 palveli samaa politiikkaa. Uusintalyödyissä tasavallan
tyypeissä erottuu seisova Mars, joka on kopio kimbrien sodan aikaisesta denarista. Tähti ja laivan keula
on laina Marcus Antoniuksen idän rahasta, aurinkojumalan pää L. Mussidius Longuksen rahasta.
Lainaukset Augustukselta ovat hyvin yleisiä: härkä, lehmä, Victoria ja nelivaljakko, laakerin lehvät,
kauris ja maapallo sekä patsas rostrum- korokkeella. Cistoforus, jossa Victorian seurassa on käärmeitä,
lainattiin nyt roomalaiseen rahaan. Tiberiuksen Pontif Maxim- tyyppi otettiin sellaisenaan, nyt vain
Vespasianuksen kuvalla varustettuna. Domitianus esittää polvistuvan hahmon ojentamassa lippua
Augustuksen esikuvan mukaisesti, kun taas Titus palauttaa Venus Victrix- tyypin ja Roma- denarin.
Yleensä Titus seuraa isänsä mallia ja Domitianus seuraavana perijänä käyttää Princeps Iuventutis- tai
Spes- aiheita. Aeternitas viittaa dynastian pysyvyyteen. Auringon ja kuun jumalan pää käsissään
Aeternitas osoittaa, että astrologialla oli vankka asema. Emakko ja porsaat sekä paimen jäävät
selittämättä. Sen sijaan naarassusi ja kaksoset kuvaavat Rooman perustamistarua.
 

Pronssi (AE)
 

Moni tyyppi on sama kuin kullalla ja hopealla. Yleisimmät aiheet olivat: Pax, Fortuna, Felicitas, Salus,
Rooma ja Victoria, eli uuden hallituskauden periaatteet tuotiin esiin. Victoria Navalis korostaa
Vespasianuksen osuutta merimahdin käytössä.
Juutalaissotaa kuvattiin tyypeillä, joissa sureva nainen istuu palmun juurella. Vespasianuksen ja Tituksen
triumfi kuvataan voiton sotavaunuilla tms. Uusintatyyppeihin ei AE:lla ollut samoja syitä kuin
jalometalleilla. Kotka ja alttari ovat Divus Augustus Pater- rahojen uusintoja.
Vuoden 71 rahanlyönti ansaitsee erityisen huomion. Edellisinä vuosina AE- rahaa oli lyöty vähän.
Kiinnostavia tyyppejä ovat Aeternitas PR, jossa Victoria ojentaa palladiumia, Fatale Pignus Imperii ja
Tutela Augusti, jonka kaksi lasta viittaa tuolloin jo täysikasvuisiin Titukseen ja Domitianukseen. Tämän
vuoden rahat todistavat saavutetuista voitoista ja luottamuksesta tulevaisuuteen. Mars Victor kruunaa
Rooman voiton, Fides Exercitium ja Honos et Virtus onnittelevat legioonalaisia.
Viittaus Germanian sotaan on rahalla Signis Receptis. Vespasianusta ei tervehditty ainoastaan hurskaalla
fraasilla: yhteiskunnan pelastaja, vaan myös tarkemmin: yleisen vapauden puolustaja. Palautettu vapaus
kuuluu myös hänen tyyppeihinsä. Rooma-jumalatar esiintyy monessa tyypissä, eräässä jopa seitsemän
kukkulansa ympäröimänä. Dynastian toiveita kuvaavat Spes Augusta ja tyyppi, jossa prinssit seisovat.
Sodassa tuhoutunut, Vespasianuksen restauroima Capitolium kuvataan sarjalla asseja ja sestertiuksia.
Rakennus, jossa on puoliympyrän muotoinen pääty, on Iseum, Marsin kentällä ollut temppeli, jossa



Vespasianus yöpyi palatessaan Roomaan.
Galban kuolemanjälkeiset annit liittyvät läheisesti Vespasianuksen sarjoihin. Hänelle myönnetään kunnia
järjestyksen perustajana, ja hänen uraansa keisarina esitellään: puhe joukoille, Clunian oraakkelin
ennustus, voitto, Rooman restaurointi ja vapaus. Vespasianus tunnusti Galban edeltäjäkseen, mikä käy
ilmi Pietas Augusti- tyypistä ja Senatus Pietati Augusti- tyypistä.
Quadrans on tavallisesti ilman keisarin kuvaa, ja tilalla on yksinkertaisia kuvia, kuten palmu, lippu tai
caduceus.
Titus noudatti rahanlyönnissään isänsä esimerkkiä. Kiintoisa oma tyyppi on Congiarum Primum, viljan
jakelu. Domitianus oli kiintynyt ilmeisen vallanperijän tyyppeihin (Spes).
Muutama omaleimainen tyyppi kaipaa vielä valaistusta. Vuoden 71 eräs sestertius kuvaa Minervaa
palmunoksa kädessään ja Victoria toisessa sekä käärme jaloissaan. Minerva Victrix ei ole tavallinen
jumalattaren esiintymismuoto. Aika erikoinen on teksti Fides Fortuna. Naishahmolla on lautanen ja
runsaudensarvi, joten sillä on molempien henkilöitymien attribuutit. Felicita Reduci on myös
poikkeuksellinen, sillä Redux tavataan yleensä Fortunan epiteettinä.
 

Tarraco
 

Hispania, Espanjan henkilöitymä kädessään keihäs, kilpi ja tähkiä kertoo rahapajan sijainnin ja palauttaa
mieliin Galban. Mars Ultor ja Libertas Publica kuuluvat samaan yhteyteen, kun taas sotilas on lainattu
Vitelliukselta. Kiintoisa tyyppi, joka esiintyy myös aurikalkumilla, kuvaa Vespasianusta ottamassa
vastaan Victoriaa Roomalta. Etusivun teksti: IMP CAESAR AVG VESPASIANVS on samantyylinen
kuin edeltäjällä. Tämän ensi annin jälkeen arvonimi AVG siirrettiin viimeiseksi.
 

Lugdunum
 

Lugdunumin erityistyypit viittaavat pääasiassa rajaseudun sotaan. Näitä ovat Imper ja Mars Conservat,
jotka kertovat Rooman puolustautuvan hyökkäyksiä vastaan. Concordia Militum kuvataan kättelyllä
standaarien yllä. Pax Nemesis osoittaa keisarin suhteen jumaliin voiton hetkellä. Tämä sopi hyvin
Vespasianuksen Gallian siirtokunnalle.
Pronssilla hallitsevat kaksi tyyppiä: kotka ja alttari.
 

Illyricum (Poetovio?)
 

Yleispiirteet ovat läntisiä, mutta tyyli on erikoinen. Takasivujen tekstin akkusatiivi ja Rooman epiteetit
Perpetua tai Resurgens ovat ominaisia. Aiheet ovat Italian vastaisia, joten paja oli toiminnassa ennen
Vespasianuksen Italiaan tuloa.
 

Vähä-Aasia
 

Victoria- tyyppiin on liitetty teksti, joka yhdistää sen Augustuksen rauhaan. Concordia Aug- tyypillä on
Cereksen attribuutit, ja jälleen on yhdistelty aatteita. Keisarin siunaus varmistaa hyvän sadon. Koko
maailman rauha on Otholta peritty fraasi.
 

Antiokia
 

Tyyppejä on vähän ja ne liittyvät sotaan tai dynastiaan. Aureuksella polvistuva keisari on
kaupunkijumalattaren ”Restitutor”.
Tituksella on poikkeuksellisesti arvonimi Imperatoris.
 

Lyykia(?)
 

Pegasos liittyy Lyykian mytologiaan. Muuta viitettä rahapajan sijainnille ei ole.
 

Commagene



 
Caduceus ja runsaudensarvet ristissä olivat tämän seudun rahoilla jo Tiberiuksen rahoilla.
 

AJOITUS
 
vuosi             TRP                                   IMP                                    COS              muut
69                  (I)                                       (I)-II                                   (I)                  Augustus
70                  (I)-II                                   III-V                                   II                   PM, PP
71                  II-III                                   VI-VIII                               III
72                  III-IIII                                VIIII                                   IIII
73                  IIII-V                                  X                                                              Censor
74                  V-VI                                   XI-XII                                V
75                  VI-VII                                XIII-XIIII                           VI  
76                  VII-VIII                              XV-XVIII                           VII
77                  VIII-VIIII                                                                      VIII
78                  VIIII-X                               XVIIII                               
79                  X                                        XX                                     VIIII

 
 
 
 
 

TITUS
24.6.79 - 13.9.81

 
Vespasianus kuoli 23. kesäkuuta ja Vesuvius purkautui elokuussa vuonna 79. Seuraavana vuonna Rooma
paloi ja Colosseum valmistui. Tituksen riemukaari pystytettiin vuonna 81, ja Titus kuoli 13. syyskuuta
samana vuonna.
Tituksen lyhyen hallituskauden rahanlyönti on ongelmaton. Vain Rooman ja Lugdunumin rahapajat
olivat toiminnassa. Lugdunumissa lyötiin AE- rahaa, jonka tunnistaa massiivisesta päästä ja kaulasta sekä
erilaisesta tekstistä.
Hallituskauden ajoitus on myös yksinkertainen. Ensimmäinen lyhyt anti lyötiin tekstillä: IMP T CAESAR
VESPASIANVS AVG etusivulla ja TR POT VIIII COS VII takasivulla. Toisessa annissa on teksti: IMP
TITVS CAES VESPASIAN AVG PM etusivulla ja TR P VIIII IMP XV COS VII takasivulla. Tyypit
ovat jatkoa aikaisemmalle.
Kolmannessa annissa on takasivulla TR P IX IMP XV COS VIII ja uusi tyyppivalikoima. Tämä anti
alkoi ennen heinäkuuta vuonna 80, jolloin Tituksen kymmenes tribuunivuosi alkoi.
Tituksen pronssirahat ovat enimmäkseen vuodelta 80 (COS VIII).
 

Tyypit, kulta ja hopea
 

Vespasianukselta perityt tyypit kuvaavat sotamenestystä, vilja-varastoja ja Augustuksen rahaa.
Ensimmäisissä hallituskauden uusissa tyypeissä ovat nelivaljakko viljalastissa sekä kauris ja maapallo.
Kolmannessa annissa esiintyy vanki ja voitonmerkki mahdollisesti Britannian menestyksen kunniaksi.
Norsu viitannee Colosseumiin, jonka kisat kestivät sata päivää. Vesuviuksen purkaus aiheutti
Supplicatio- rahojen lyönnin. Näissä esiintyy jumalten tunnuksia temppeleissä.
Domitianuksen tyypit keskittyvät Minervaan ja vallanperimykseen. Seppeleen ympäröimä Kreetan vuohi
on myös tulevan keisarin tyyppi. Jumal- Vespasianusta kunnioitetaan voiton vaunuilla, kuten jumal-
Augustusta aiemmin.
Myös Domitillaa kunnioitetaan jumaluuteen korotettuna Junon riikinkukolla ja Pietas- tyypillä. Tituksen
tytär Julia kuvataan Venus Victriksenä. Vesta on myös naiselle sopiva tyyppi.
 

Pronssi (AE)



 
Tavanomaisten tyyppien: Annona, Felicitas, Pax, Rooma ja Spes lisäksi Titus julkisti kolmannen
lahjoituksensa jakelua kuvaavalla rahalla. Pietas August- tyyppi kuvaa Tituksen ja Domitianuksen
kättelemässä jumalattaren valvonnassa. Provident August kuvaa Vespasianuksen ojentamassa maan piiriä
pojalleen ja seuraajalleen. Sama idea on rahassa, jossa Rooma ojentaa Titukselle Palladiumin - ikuisen
kaupungin symbolin. Rakennuksia kuvaavissa rahoissa esiintyy jälleen Jupiterin temppeli ja ensi kertaa
Colosseum (Flaviusten amfiteatteri), josta on lintuperspektiivikuva istuinriveineen. Vespasianusta
kunnioitetaan Augustus- tyyppisillä uusintarahoilla - norsunelivaljakko ja säteilevä patsas.
Arvonimen Diva puuttuminen Domitillan sestertiuksilta on tuskin riittävä syy arvella kyseessä olleen
toinen, samanniminen nainen.
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMITIANUS
14.9.81 - 18.9.96

 
AJOITUS

 
Vuosi            TRP                                   COS              IMP                                    muut            
81                  (I)                                       VII                (I)                                       AVG PMPP
82                  (I)-II                                   VIII               II-III
83                  II-III                                   VIIII              V
84                  III-IIII                                X                   VI-VII                                 GERMANICUS
85                  IIII-V                                  XI                 VIII-XI                               CENS PERP
86                  V-VI                                   XII                XII-XIII
87                  VI-VII                                XIII              
88                  VII-VIII                              XIIII             XV-XVI
89                  VIII-VIIII                           XVII-XXI
90                  VIIII-X                               XV               
91                  X-XI                                 
92                  XI-XII                                XVI               XXII
93                  XII-XIII
94                  XIII-XIIII
95                  XIIII-XV                            XVII
96                  XV-XVI

 
Domitianuksen rahanlyönti on yhtä ongelmaton kuin Tituksen. Koko rahanlyönti tapahtui Roomassa,
lukuunottamatta pieniä AE-sarjoja Lugdunumissa. Nämä loppuivat vuonna 82. Cistoforusannit lyötiin
Efesoksessa. Niitä on ilmeisesti vain kaksi: aikainen (82) ja myöhäinen (95-96).
Ajoitus on helppo numeroitujen arvonimien avulla. Rahat, joilla on vain teksti IMP CAES
DOMITIANVS AVG PM, sijoittuvat välille 81 - 84. Toinen sarja tekstein: DOMITIANVS AVG GERM,
ja kiintoisa temppelisarja ovat vaikeampia ajoittaa. Tyylistä päätellen ne kuuluvat aivan hallituskauden
loppuun. Domitian ja Domitianuksen yhteiset rahat lyötiin vuosina 81 - 84. Divus Titus ja Julia- aureus
on varhainen, ehkä väliltä 81 - 82, ja muut Julian rahat epäilemättä myöhemmältä ajalta.
Käyttökelpoinen apu ajoitukseen on tekstin suunta, joka on vastapäivään vuosina 81 - 84 ja myötäpäivään
vuodesta 84 lähtien. Takasivun teksti on aina myötäpäivään. Quadransit voidaan ajoittaa vain
summittaisesti.



 
Tyypit, kulta ja hopea

 
Aluksi Domitianus seurasi edeltäjiensä esimerkkiä. Luonteenomaisia ovat Minervalle omistetut tyypit.
Harvoin on yhdelle jumalalle osoitettu niin paljon kunnioitusta rahoilla.
Minervalla on neljä pääasentoa:
1. oikealle kääntyneenä, taisteluasennossa (Promachus),
2. kuten edellä, laivan keulassa, pöllö jalkojen vieressä,
3. vasemmalle kääntyneenä, keihäs kädessään,
4. kuten edellä, mutta ukonvaaja ja keihäs kädessä.
Toinen pääteema on Germanian voitot, joita on kuvattu surevalla naisella kilven päällä. Vuosisataiskisat
ovat paremmin esillä AE-rahoilla, mutta maalauksellinen sanansaattaja on kopioitu M. Sanquiniuksen
rahalta. IVPPITER CONSERVATOR ja kotka osoittavat Domitianuksen kiitollisuuden Jupiterille, kun
hän vältti vaaran joulukuussa 69. SALVS AVGVSTI saattaa viitata samaan tapaukseen.
Victoria säilyi quinariuksilla, mutta vuosisataiskisan sanansaattaja syrjäytti sen vuonna 88.
Temppelisarjassa on viisi erilaista: kolme nelipylväistä, kuusipylväinen ja kahdeksanpylväinen temppeli.
Nämä ovat Serapiksen, Kybelen ja Minervan nelipylväiset, kuusipylväinen lienee Jupiter Custoksen ja
kahdeksanpylväinen tuntematon temppeli.
Domitia ja Julia esiintyvät seuranaan riikinkukko. Domitialla on Pietas- tyyppi, joka viittaa onnelliseen
(?) perhe-elämään, sekä viehättävä kuva lapsi- Caesarista, joka kuoli nuorena ja julistettiin jumalaksi,
istumassa maapallolla ojentaen käsiään tähtiä kohti.
 

Pronssi (AE)
 

Minerva- kultti on vähemmän esillä kuin jalometalleilla. Mielenkiintoinen tyyppi kuvaa keisarin
uhraamassa Minervan kuvan edessä. Vakiotyypeistä suosituimpia olivat: Fides, Fortuna, Mars, Victoria ja
Virtus. Neron kaunis Annona Augusti ja Ceres olivat myös käytössä. Pax on jälleen esitetty sytyttämässä
asekasaa tuleen. Rauhan alttari on ilmeisesti rakennettu Augustuksen alttarin mukaisena vuonna 86,
voitollisten sotaretkien juhlimiseksi, juuri ennen kun Daakian tappiot kasvoivat.
Keisarin turvallisuudelle omistettu alttari kuvaa Domitianuksen turvallista paluuta sotaretkellä vuonna 83.
Molemmat alttarit ovat samantyyppisiä kuin rahassa Divus Augustus Pater. Niissä näkyy ulkoseinä, jossa
on ovi alttarin luo. Moneta esiintyy ensi kertaa keisarin AE:lla. Rahapajan jumalattaren esiintyminen
kertoo Domitianuksen sijoittaneen rahapajat saman katon alle. Quadransien aiheina ovat Minerva,
Apollo, Ceres ja kisat (virtahepo).
Hallituskauden sodat on kuvattu sestertiuksissa. Nämä rahat sopivat hyvin tällaisiin aiheisiin. Germania
Capta juutalaissodan aikaisen rahan mukaisena kuvaa miehen ja naisen sidottuna voitonmerkin viereen.
Yhtä suoran vertauksen antaa Victoria, joka kirjoittaa kilpeen DE GER. Enimmäkseen Germanian sotiin
kuuluvat vihollisen kumoon ratsastava keisari, seisova Domitianus varusteissa, vanki polvistumassa
keisarin edessä ja riemukaari. Iovi Victori kunnioittaa Jupiteria voiton antajana. Agricolan paluu esiintyy
juhlarahassa, jossa Domitianus ja kenraali kättelevät alttarin yli. Daakian tappiollista sotaa on tuskin
käsitelty.
Julian kunniaksi varustetut vaunut hänen kuolemansa ja jumalaksi korottamisen jälkeen ilmestyivät
rahaan vuosina 90 - 92. Tituksen jumalaksi korotusraha kuuluu aivan hallituskauden alkuun, kuten myös
Domitian rahat.
Vuoden 88 vuosisataiskisat on kuvattu erityisen kiintoisalla sarjalla, jonka voi tulkita Ephemeris
Epigraphicassa (piirtokirjoituspäiväkirjassa) olevan kertomuksen perusteella.
 

RIC2 VOLII Part1
 
  On kulunut 13 vuotta RIC:n viimeisen osan julkaisusta. Sarjaa on tehty lähes sata vuotta, joten
uudistuskin on tarpeen. Uutta tietoa on kertynyt aikajaksolle 31 BC – 476 AD. I osa uudistettiin jo 1984
ja osa II, joka julkaistiin alun perin 1926, edellyttää uusintaa, ainakin Flaviusten osalta (vuodet 69 – 96).
Monen vuoden työn jälkeen tämä on nyt julkaistu. Näin ollen pitää julkaista myös VOLII Part2
parannettuna ja varustettuna uusilla kuvatauluilla.



 
JOHDANTO

 
  On kulunut yli 80 vuotta siitä kun RIC VOLII julkaistiin ja nyt oli aika tehdä radikaalisesti uudistettu
laitos ainakin Flaviusten osalta. RPC- sarjassa on jo julkaistu osa II, joka kattaa saman kauden.
  Tässäkin osassa pyritään vanhan periaatteen mukaisesti esittämään Rooman keisarikunnan rahatyypit
luettelona sekä tutkijoiden että keräilijöiden käyttöön. Heille on tärkeintä tunnistaa kaikki alkuperäiset
rahat, jotka nykyään tunnetaan. Näin ollen aiemman painoksen rahoista on poistettu merkittävä osa, kun
samalla on lisätty uusia. Muutokset ilmenevät parhaiten teoksen lopussa olevasta vertailutaulukosta.
Numerointia on muutettu siten, että kullakin tyypillä on oma numeronsa (ilman lisäkirjaimia yms.). Näin
edellisen painoksen 828 tyyppiä on lähes kaksinkertaistunut 1581 tyyppiin.
 
                      TÄMÄN OSAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA
 
1.     Luettelon järjestys
  Rahat on luetteloitu kronologisesti hallitsijan mukaisesti rahapajoittain alkaen Rooman rahapajasta.
Jokaisen vuoden annit on esitetty järjestyksessä ensin kulta- ja hopea- sekä lopuksi pronssirahat. Muut
hallitsijaperheen jäsenet on esitetty samanaikaisissa ryhmissä hallitsevan keisarin rahojen kanssa.
2.     Rahojen ja kuvien järjestys
  Kuvatauluissa jalometalli- ja pronssirahat on esitetty erillään toisistaan. Kukin raha on merkitty
kuvatauluissa samalla numerolla, joka on luettelossa, jossa aina mainitaan vastaavan kuvataulun numero.
3.     Antien otsikot
  Otsikossa on yleensä päiväys, arvonimet, etusivun avainkohdat, muotokuvan tyypit ja takasivun tekstit
sekä leimasimien asemat ja havainnot leimasinyhteyksistä annin sisällä ja/tai muiden antien rahojen
kanssa.
4.     Luettelon numerosarake
  Jokaisella rahatyypillä on oma numero. Kullakin hallitsevalla keisarilla numerointi alkaa ykkösestä.
Johdannon tekstissä käytetään tätä numeroa ja sekaannuksen välttämiseksi tarvittaessa numeron edessä
on keisarin nimen ensimmäinen kirjain (V, T, D).
5.     Rahayksikön sarake
  Sarake on käytössä, kun annissa on useita eri rahayksiköitä.
6.     Etusivun sarake
  Tässä erotetaan muotokuvan tyypit (numero) ja/tai etusivun teksti (iso kirjain), jotka ovat kunkin annit
otsikossa yksilöitynä.
7.     Takasivun sarake
  Tässä kuvataan takasivun teksti ja tyyppi. Joissakin tapauksissa (esim. ”restoration” rahat) tässä
kuvataan myös etusivu ja tällöin merkityksen muutos on esitetty sarakkeen otsikossa. Kuvauksissa on
käytetty tunnettuja lyhenteitä (r. ja l. ym.) ja attribuutit luetellaan vasemmalta oikealle. Suuri kuvien
määrä auttanee selventämään tapaukset, joissa henkilöiden ja attribuuttien kohdalla voi olla
mahdollisuus sekaannukseen.
8.     Tekstin välimerkit ja poikkeamat
  Pisteet on merkitty silloin, kun niillä saattaa olla merkitystä rahapajan tunnistamisessa. Yhteen
kaiverretut kirjaimet (ligatuuri) selitetään alaviitteessä.
9.     Yleisyys tai harvinaisuus
  Yleisyys tai harvinaisuus perustuu erilaisiin kriteereihin. Seuraavia määritelmiä on pyritty
noudattamaan:
   R3 =          vain yksi tunnettu raha,
   R2 =          hyvin vähän tunnettuja rahoja tai 1 – 3 leimasin kombinaatiota,
   R  =           useita tunnettu suurissa museoissa, vain muutama raportoitu aarrelöydöissä,
   C  =           kaikissa julkisissa kokoelmissa, yleinen löydöissä,
   C2 =          ainakin 2 kertaa yleisempi kuin C löydöissä,
   C3 =          ainakin 10 kertaa yleisempi kuin C löydöissä.

10.  Viitesarake



  Kullekin numerolle on merkitty helpoiten löytyvä lähde: museokokoelma, huutokauppaluettelo tms.
Kuvattu raha on esitetty lihavoidulla tekstillä.
11.  Alaviitteet
  Alaviitteessä esitetään lisätietoja.
12.  Kuvataulut
Mahdollisimman moni tyyppi on pyritty kuvaamaan. Joitakin tavallisia tyyppejä on kuvattu yleisesti
esiintyvässä kunnossa ja uniikit siinä kunnossa kuin ne ovat, joskus heikkokuntoisina.
13.  Vertailutaulukko
  Vanhan painoksen numeroita vastaavat uudet numerot on esitetty taulukkona. Pois jätettyjen
numeroiden kohdalla on lyhyt selitys, miksi ko. rahaa ei ole otettu uuteen painokseen.
 

 
 
1.     Flaviusten rahanlyönti
  Flaviussuvun keisarien rahat ovat vaihtelevia ja mielenkiintoisia Rooman rahoja. Niiden merkitystä ei
tuotu riittävästi esiin ensimmäisessä painoksessa. Tämä kausi oli ratkaiseva, sillä silloin muodostui malli
keisarien rahanlyönnille muutaman sukupolven ajaksi. Varsinkin kookkaitten pronssirahojen
monipuolinen kuvallinen muotoilu kehittyi Vespasianuksen hallituskauden ajan rahansuunnittelijoilla
huomattavalle tasolle.  Myös jotkut muotokuvat ovat silmiinpistävän realistisia ja laadukkaita. Toinen
mielenkiintoinen piirre on laaja takasivun tyyppivalikoima aureuksilla ja denareilla. Vespasianuksen
hopearaha säilyi pitkään kierrossa, koska hopeapitoisuus oli Neron huononnuksen tasalla ja Domitianus
paransi pitoisuutta. Flaviusten rahoilta saa tärkeitä todisteita esimerkiksi rahapajan organisaatiosta ja
rahan tuotannosta sekä sen roolista keisarikauden ikonografiassa.
2.     Rahajärjestelmä
   Augustuksen järjestelmään ei tehty muutoksia. Kaikkia rahayksiköitä lyötiin seuraavasti:
                     Kulta:            aureus ja quinarius,
                     Hopea:          denari ja quinarius,
                     Aurikalkum:  sestertius, dupondius ja semis,
                     Kupari:         as ja quadrans.

   Kaikkia yksiköitä ei lyöty samanaikaisesti eikä kaikissa pajoissa. Aurikalkumin ja kuparin käytössä
esiintyi joitakin epäjohdonmukaisuuksia tai kokeiluja, jonka takia toisaalta dupondius ja as ja toisaalta
semis ja quadrans saattavat olla vaikeita erottaa toisistaan.
3.     Paino ja hienous
   Nero oli keventänyt aureuksen 45 kpl naulasta ja huonontanut hopean pitoisuutta. Tuoreet tutkimukset
ovat osoittaneet, että Neron uudistukset tapahtuivat monessa vaiheessa. Jalometallirahojen huononnus
jatkui Vespasianuksen kaudella ilmeisesti vähitellen. Eri analyysimenetelmät antavat ristiriitaisia
tuloksia, koska metallia on ennen lyöntiä puhdistettu, joten rahan pinnalla pitoisuus on parempi kuin
sisällä. Domitianuksen uudistuksesta on myös saatu uutta tietoa. Ilmeisesti muutos tapahtui
kaksivaiheisena ja uusia normeja noudatettiin tarkkaan. Ensi vaiheessa palattiin Augustuksen aikaiseen
painoon ja hienouteen vuonna 82 ja toisessa vaiheessa palattiin Neron normeihin.
4.     Rahapajat ja niiden järjestely
  Rahan antien ja lyöntipaikkojen määrittely on parantunut viime aikoina varsinkin tieteellisen analyysin
avulla. Tyyli säilyy tärkeänä osatekijänä, kun sijoitellaan rahoja eri pajojen tuotantoon. Erilaiset tekstit ja
tyypit ovat avuksi tässä suhteessa samoin kuin tekniset tekijät, kuten paino, leimasimien suunta,
kirjaimet ja metallien suhde. On kuitenkin tapauksia, joissa leimasimia on viety pajasta toiseen, tai paja
on jopa voinut lyödä rahaa toisaalla käytettäväksi. Myös jotkin jäljitelmät ja väärät rahat pitäisi osata
erottaa pois.
  RPCII:ssa on esitetty yhteenveto Flaviusten kauden rahanlyönnistä sekä yksiköistä ja metalleista. Tässä
on hieman muutettu versio kahtena luettelona. Rooman rahapajassa oli lyhyitä jaksoja, jolloin
keskityttiin joko jalometallin tai pronssin lyöntiin, ja Roomassa lyötiin tilapäisesti rahaa myös
maakuntien tarpeeseen.
 
                     Keisarilliset annit



                    
                     Rooma                                AV  AR  AE                       69 – 96
                     Espanja (Tarraco?)             AV  AR  AE                       69 – 70
                     Sotilaspaja (Balkan)           AV  AR                              69 – 70
                     Epävarma                           AV  AR                              69 – 71
                     Egypti, Syyria, Juudea       AV  AR                              69 – 72
                     Lyon                                   AV  AR  AE                       70 – 72
                     Efesos                                 AV  AR                              70 – 74
                     Vähä- Aasia                                AR                              76
                     Vähä- Aasia                                        AE                                            77 – 78
                     Lyon                                                   AE                                            77 – 78
                     Traakia ?                                             AE                                            80 – 82

 
                     Roomassa lyödyt maakuntien annit
 
                     Kappadokia                               AR                               73 – 77
                     Syyria (Antiokia)                              AE                       74
                     Kypros                                              AE                       75 – 76
                     Vähä- Aasia (cistoforus)           AR                               81 – 82
                     Kappadokia (didrahma)            AR                               94

Vähä- Aasia (cistoforus)           AR                               95
Lyykia (drachma, hemidr.)        AR                               95

 
   Vespasianuksen hallituskauden alun jakaantunut tilanne oli seurausta valtaannousun olosuhteista.
Aiemmin toimineet pajat saattoivat jatkaa pari vuotta, kun rahaa tarvittiin ja uusia otettiin käyttöön siellä
missä maksettiin sotilaille palkkaa.
  Uusi piirre on, että Roomassa lyötiin rahaa käytettäväksi maakunnissa. Näiden roomalaisesta
järjestelmästä poikkeavien rahojen tuotannossa on mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kappadokiaa varten
lyötiin hopearahaa drachma- standardin mukaisena. Vuonna 74 lyötiin Roomassa aurikalkumanti, jossa
tekstit ja tyypit poikkeavat samanaikaisista muista Roomassa lyödyistä rahoista. Tämä anti oli ilmeisesti
tarkoitettu käyttöön Syyriassa. Vuosina 75 – 76 lyötiin Roomassa aurikalkumrahoja Kyprokselle. Osa
itään tarkoitetuista dupondiuksista joutui jostain syystä Galliaan, johon löydöt osoittavat käytön
keskittyneen.
5.     Leimasintutkimukset ja pajojen yhteistyö
   Leimasintutkimuksella saadaan tärkeätä tietoa luetteloihin mm. rahapajan määrittelyyn ja rahojen
yleisyyteen sekä rahapajojen yhteistoimintaan. Suuri sestertiuslyönti vuonna 71 on ollut Kraayn
tutkimusten kohteena ja moni aiemmin muualle määritelty raha on siirretty Rooman tuotannoksi.
Leimasimia on havaittu käytetyn uudelleen jopa edellisten keisareiden jäljiltä. Carradice on tutkinut
Domitianuksen aikana käytettyjä leimasimia. Suuressa annissa hallituskauden alussa ei ole etusivun ja
takasivun ketjuja, vaikka samalla leimasinparilla on lyöty sekä denareja että aureuksia. Ilmeisesti jo
tässä vaiheessa kullakin työpajalla oli oma takasivun leimasin ja etusivun leimasimia säilytettiin
keskitetysti. On houkuttelevaa arvioida, että kunkin annin takasivun tyyppien määrä vastaisi sen aikana
toimineiden työpajojen määrää. Ainakin Domitianuksen denareilla tämä näyttää pätevän.
Vespasianuksen hallituskaudella lyötiin rahaa myös alikeisareiden (Titus ja Domitianus) nimiin, joten
määrittely on hankalampi (5+3+2 tai 3+3+2 tai 4+3+3).
   Pajan sisäinen toiminta paljastuu leimasinketjujen avulla tai toisinaan myös korjattujen leimasimien
avulla. Ainakin yhdessä Tituksen tyypissä on havaittu konsulivuoden muutos leimasimessa (IIII – > V) .
Vastaavia tapauksia on havaittu myös Domitianuksella, jolla numerot vaihtuivat varsin usein. Vähän
käytetty leimasin oli helppo muuttaa ja käyttää loppuun ennen uuden leimasimen valmistumista.
6.     Barbaariset jäljitelmät, päällystetyt rahat, hybridit, muulit ja lisäleimat
   Suuria vaikeuksia luettelon laatijalle tuottavat rahat, jotka poikkeavat jossain määrin tavallisesta
mallista. Tyylin vaihtelu voi olla indikaattori joko eri pajasta tai uudesta kaivertajasta, mutta myös siitä,



että rahaa oli valmistettu myös epävirallisesti.
   Termiä ”barbaarinen jäljitelmä” on käytetty kuvaamaan antiikkisia väärennöksiä, joilla on karkea tyyli
ja sekava teksti. Nykyaikaiset väärennökset on tehty yleensä keräilijöitä hämäämään, joten ne yrittävät
olla mahdollisimman hyvin alkuperäisen näköisiä. Barbaarisia jäljitelmiä ei voi ottaa mukaan tällaiseen
luetteloon. Näitä on löytynyt eniten Gallian alueelta ja osa Claudiuksen tyyppejä jäljittelevistä rahoista
voivat olla tehtyjä vielä Flaviusten hallituskaudella.
   Ongelmallisempia ovat päällystetyt rahat, joista ainakin osasta löytyy yhteisiä piirteitä. Jotkut näyttävät
niin hyviltä, että niitä on voitu lyödä virallisissa rahapajoissa tai ainakin niissä valmistetuilla
leimasimilla. Hybridit, joilla on ”mahdoton” etu- ja takasivun kombinaatio, ovat helpompia havaita.
Näitä on mukana monissa museoluetteloissa, enimmäkseen omana erillisenä osuutena.
   Rahapajassa on ajoittain leimasimia vaihdettaessa saattanut käydä niin, että rahan etu- ja takasivu,
jotka eivät sovi keskenään, ovat joutuneet samaan rahaan. Tällainen ”muuli” voi olla esimerkiksi
Domitianuksen etusivun ja Tituksen takasivun kombinaatio, joka paljastuu eri puolien ristiriitaisista
vuosiluvuista. Nimitys ”hybridi” on varattu rahoille, joissa on epätodennäköinen tai jopa mahdoton
kombinaatio ja nämä ovat yleensä päällystettyjä tai barbaarisia jäljitelmiä.
   Yllättäviäkin muuleja löytyy, esimerkiksi Vespasianuksen kauden (71 – 73) etusivu yhdessä
Domitianuksen vuonna 80 käytetyn etusivun kanssa. Kahden etusivun tai kahden takasivun muulit eivät
ole harvinaisia, mutta tietenkin paljon harvinaisempia kuin säännönmukaiset rahat.
   Luetteloon ei ole otettu mukaan lyöntivirhettä, jossa toiseen leimasimeen tarttunut valmis raha on
toiminut seuraavan rahan leimasimena ja tuloksena on negatiivikuva toiselle puolelle lyödystä kuvasta
(brockage).
   Yksi virallisen rahan muoto on lisäleimaus, jota käytettiin paljon Vespasianuksen hallituskaudella.
Näitä on kaksi ryhmää. Neron Lyonissa lyödyt pronssirahat, joille on lyöty Vespasianuksen monogrammi
ja kuluneet tasavallan ja varhaisen keisarikauden denarit, joilla on lisäleima IMP VES. Näillä on
ilmeisesti pyritty osoittamaan uuden hallituskauden alkaneen, kun uutta rahaa ei vielä ole ehditty lyödä.
Näitä ei ole luetteloitu Flaviusten rahapajojen tuotannoksi.
7.     Rahan lyönnin ohjailu ja rahan kierto
   Rahaluettelon tarkoitus ei ole tulkita rahan tuotantoa valtion rahapolitiikan termein. Kuitenkin rahan
tuotannon järjestely kronologisesti auttaa taloushistoriaa samoin kuin luettelon tiedot kunkin rahan
yleisyydestä. Harvinaisuuden tietämisellä on merkitystä keräilijälle siinä kuin historioitsijallekin.
   Kierrossa olleitten rahojen säilymisaste ja niiden määrä löydöissä antaa tietoa niiden laadusta
verrattuna muuhun materiaaliin. Greshamin laki kertoo, että huono raha syrjäyttää hyvän. Tämä selittää
miksi Domitianuksen hyvää denaria esiintyy löydöissä suhteellisen vähän.
   Rahan tuotannon määrän arvioinnissa on monta virheen mahdollisuutta. Monet rahat voidaan ajoittaa
muutaman kuukauden tarkkuudella, mutta aina tuotanto ei ollut tasaista. Ilmeisesti pronssirahan tuotanto
oli ensimmäisellä vuosisadalla riittämätöntä, koska esimerkiksi Gallian ja Britannian löydöissä esiintyy
paljon barbaarisia jäljitelmiä.
8.     Auktoriteetti ja tyypit
   Tyyppejä käsitellään yksityiskohtaisesti kunkin keisarin osalta, mutta joku yleinen huomio voi olla
tarpeen. Typologia on mielenkiintoinen ja tärkeä, sillä Flaviusten aikana muodostuivat tavat, joita
noudatettiin seuraavilla kausilla.
   Vespasianuksen muotokuvat noudattivat aiempaa perinnettä. Lisäksi muotokuvilla pyrittiin
korostamaan dynastian jatkuvuutta. Takasivujen tyyppivalikoima laajeni huomattavasti aiemmasta.
Aiempia historiallisesti merkittäviä rahatyyppejä lyötiin uudelleen.
   Domitianuksen keskittyminen Minerva- aiheeseen denareilla kuvaa selvästi keisarin itse vaikuttaneen
tyyppivalikoimaan. Myös Moneta esiintyy Domitianuksen rahoilla tavanomaista enemmän. Rahapajan
lisäksi sillä on kerrottu painojen ja mittojen valvonnasta.
9.     Löydökset ja aarteet

    Kaikki antiikin rahat, jotka nykyään on käytettävissä tutkimukseen, on jossain vaiheessa löydetty joko
aarteena tai hajalöytöinä. Jalometallirahat ovat säilyneet enimmäkseen aarteissa ja pronssiraha
hajalöydöissä.
10.  Flaviusten dynastia
  Muotokuvissa tai teksteissä esiintyvät Vespasianus ja Domitilla, heidän poikansa Titus ja Domitianus
sekä tyttärensä Domitilla, Tituksen tytär Julia, sekä Domitianuksen puoliso Domitia ja heidän lapsensa



Divus Caesar.
 
 
                     Vespasianus
 
Vuosi           TRP              COS              IMP              muut             huom.
51                                                          I
69                 [TRP]           DESII            I-II                AUG             Domitianus syntyi
70                 I-II                II                   III-V              PM, PP         Egyptissä 1.7. Roomassa 21.12.
71                 II-III              III                  VI-VIII                              
72                 III-IIII           IIII                VIII-X
73                 IIII-V            DESV            X-XI            
74                 V-VI              V                   XI-XIIII        CENSOR
75                 VI-VII           VI                  XIIII
76                 VII-VIII        VII                XIIII-XVIII
77                 VIII-VIIII      VIII               XVIII
78                 VIIII-X         DESVIIII      XIX-XX
79                 X                   VIIII              XX                                     kuoli 24.6.

 
                     Titus                                                                              Domitianus
 
Vuosi           TRP              COS              IMP              muut            
69                                      DES                                    CAES, PI      CAES, PI
70                                      I                                                                DES, PRAETOR
71                 I                    I                    I-II                                      COS I
72                 I-II                II                   II-IIII                                  I
73                 II-III              II                   IIII-V                                  II
74                 III-IIII           III                  V-VIII           CENSOR      II
75                 IIII-V            IIII                VIII                                     II
76                 V-VI              V                   VIII-XII                              III
77                 VI-VII           VI                  XII                                      IIII
78                 VII-VIII        VI                  XIII-XIIII                           V
79                 VIII               VII                XIIII

 
AJOITUS

 
   Tärkeät arvonimet ajoitusta silmällä pitäen ovat COS, TRP ja IMP, vaikka niitä ei aina esiinny
rahoilla. Konsulikausi alkoi 1.1. ja TRP vaihtui 1.7. Sotavoittoja Vespasianuksella oli 20 ja Tituksella 14.
Rahat, joilla ei päiväyksiä esiinny, voidaan ajoittaa tyylin, tekstin suunnan tai muotokuvan avulla.
 
 
 
 

RAHAPAJAT
 
   Ensimmäisen painoksen johdannossa esitettiin, että Vespasianuksen rahanlyönti oli vaihtelevinta
Augustuksen ja Gallienuksen välillä. Samoin havaittiin, että Rooman rahapajassa lyötiin anteja
maakuntia varten tarpeen vaatiessa. Pian oli välttämätöntä keskittää rahanlyönti Roomaan. Nyttemmin
kuvaa on järjestelty ja korjattu. Pronssirahaa tutkinut  Colin Kraay teki leimasintutkimuksiensa
perusteella perustan tässä esitetyille tuloksille, mutta myös muita tutkimuksia on käytetty hyväksi.
   Rahapajat esitellään aloittaen Roomasta ja Lugdunumin (Lyon) jälkeen lännestä itään.



 
                     Rooma
 
  Rooman rahapaja löi rahaa kaikille metalleille koko hallituskauden ajan. Ensimmäiset rahat olivat
varmaankin aureuksia ja denareita, joissa teksti kiertää  vasemmalta oikealle sisältäpäin (suunta vaihtui
vuonna 73). Vespasianuksen tyypillinen muotokuva ei ollut vielä tässä vaiheessa tiedossa Roomassa,
joten näköisyys vaihtelee. Yleinen tyyppi oli ensin IVDEA, sen jälkeen FORT RED. Pronssille lyötiin
aluksi sestertiuksia ja asseja, joilla muotokuva on samoin vähemmän näköinen kuin myöhemmin.
Muutama tyyppi on kopioitu edeltäjien rahoilta. Joitakin aiemmin Espanjaan sijoitettuja rahoja on
määritelty Roomaan, koska niitä ei ole löydetty Espanjasta.

   Kun arvonimi Pontifex Maximus tuli käyttöön vuonna 71, muotokuva oli kehittynyt tunnistettavaan
muotoonsa. Tällöin lyötiin runsaasti pronssirahaa, ja mukana olivat myös pienet yksiköt. Dupondiuksille
ilmestyi Neron mallin mukaan sädekruunu. Sitä ei kuitenkaan käytetty Domitianuksen muotokuvilla.
Tähän ryhmään on otettu mukaan aiemmin mm. epävarmaan Gallian rahapajaan ja useita Lugdunumin
rahapajaan BMC:ssä luetteloidut rahat.
   Joitakin ilmeisesti väärin luettuja tai muunneltuja COS II- rahoja on korjattu tähän suureen antiin.
   Vuonna 73 vaihdettiin jalometallirahojen tekstin suunta. Sestertiusten tuotanto väheni jo vuonna 72
sekä assien sekä dupondiusten tuotanto vuonna 73. Vuonna 74 lyötiin pronssirahaa ilmeisesti idän
maakuntien tarpeeseen, mutta jostakin syystä tämän annin dupondiukset joutuivat Galliaan ja jäivät
kiertämään lännessä.
   Vuosina 77 – 78 lyötiin jälleen runsaammin pronssirahaa muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen.
 
                      Lugdunum (Lyon)
 
   Rahapaja toimi Lugdunumissa vuosina 70 – 72 ja siellä lyötiin tärkeimpiä rahayksiköitä. Vuosina 77 –
78 lyötiin vain pronssirahaa: sestertiuksia, dupondiuksia ja asseja. Pajan yksinkertainen toimintamalli on
aiemmin peittynyt virheellisien määrittelyjen ja lukuvirheiden alle. Vuosina 70 – 72 lyötiin rahaa vain
Vespasianuksen nimiin ja toisella kaudella 77 – 78 myös Tituksen ja  Domitianuksen nimiin.
   Jalometallirahat erottaa Rooman anneista siten, että etusivun teksti päättyy TRP ja muotokuvat ovat
paikallista tyyliä. Myös vuonna 71 alkaneessa pronssirahan lyönnissä on paikallinen muotokuva ja usein
myös pallo viisteen alanurkassa. Pallo esiintyy tosin joissakin Roomassakin lyödyissä rahoissa, joten se ei
ole selvä rahapajan merkki. Muotokuvien viiste on tyypillisesti M- kirjaimen muotoinen, ja oikea olkapää
on hyvin esillä. Paja suljettiin ennen kun Vespasianus ja Titus ottivat käyttöön arvonimen CENS.
   Viiden vuoden tauon jälkeen Lugdunumissa lyötiin pronssirahaa Gallian ja Britannian tarpeisiin.
Näissäkin rahoissa on paikallinen muotokuva ja pallo viisteen alanurkassa. Samaan aikaan tehdyt
jäljitelmät ja päällystetyt denarit ovat tavallisia ja saattavat vaikeuttaa rahapajan määrittelyä. Ilmeisesti
pajan avaaminen uudelleen oli hallinnon vastaus jäljitelmille.
 
                      Espanja
 
   Vuosina 69 – 70 lyötiin aureuksia, denareja, sestertiuksia ja asseja Espanjassa. Ilmeisesti toiminnassa
oli kaksi erillistä rahapajaa. Toinen on Tarraco (?). Pronssirahojen teksti poikkeaa samaan aikaan
Roomassa käytetystä. Useita aiemmissa luotteloissa Tarracon rahoiksi määriteltyjä rahoja on siirretty
tässä Roomaan lähinnä leimasinlinkkien takia.
 
                      Epävarmat aikaiset ja sotilaalliset annit
 
   Vuosina 69 – 71 lyötiin vain denareja ja aureuksia. Ainakin yksi ryhmä sijoittuu Moesiaan takasivun
tyypin perusteella: EXERCITVS MOESICVS. Toisessa ryhmässä on epätavallinen etusivun teksti, josta
puuttuvat pisteet. Kolme muuta ryhmää ovat harvinaisia tai uniikkeja aureuksia ja denareja.
 
                      Efesos
 
   Vuosina 70 – 74 lyötiin aureuksia, cistoforuksia ja denareja. Nämä on luetteloitu yksityiskohtaisesti



RPC II:ssa. Rahat muodostavat tiiviin ryhmän pieniä anteja, joissa on takasivulla merkintä Efesosta
tarkoittavaksi arveltuna monogrammina.
 
                      Myöhäisempi Vähän-Aasian paja (Efesos?)
 
   Vuonna 76 lyötiin vain denareja, joissa on pieni rengas ”o” muotokuvan alla.
   Vuosina 77 – 78 lyötiin vain pronssirahaa. Näiden tyyli, paino ja metalli poikkeavat Roomassa
lyödyistä.
 
                      Egypti, Juudea ja Syyria
 
   Vuosina 69 – 72 lyötiin aureuksia ja denareja. Näistä ensimmäiset aureukset vuosina 69 – 70 ilmeisesti
Alexandriassa ja seuraavat vuonna 70 sekä Juudeassa että Antiokiassa, jossa lyötiin myös denareja.
Vuosina 72 – 73 Antiokiassa lyötiin vielä aureuksia ja denareja, joista jälkimmäiset ovat vähiten
harvinaisia.
 
                      Syyriaa varten Roomassa lyödyt aurikalkum- rahat
 
   Vuonna 72 lyötiin Roomassa aurikalkumrahaa käytettäväksi idässä. Nämä ovat RPC:ssä numeroilla
1982 – 2005, mutta ovat mukana myös tässä, koska ne olivat aiemmassakin painoksessa. Suurin tähän
ryhmään kuuluva yksikkö, dupondius on jostain syystä kiertänyt valtakunnan länsiosassa.
 
                      Tuotannon määrät
 
   Denarien tuotannon määrää on arvioitu koko Flaviusten kaudelle sen perusteella, miten niitä on mukana
aarteissa ja löydöissä. Rooman rahapaja tuotti pääosan denareista, jopa niin että muualla lyötyjen rahojen
vaikutus laskelmiin on havaittu olemattomaksi.
   Viime aikoina Vespasianuksen idän rahapajojen denarit ovat olleet poikkeuksellisen runsaasti esillä
kaupankäynnissä. Tähän lienee selityksenä viime aikoina tapahtuneet poliittiset muutokset Itä-
Euroopassa.
   Tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että denareja lyötiin joka vuosi Vespasianuksen hallituskaudella
melko tasaisesti ensimmäisen huippuvuoden jälkeen. Vuonna 71 lyönti notkahti noin puoleen ilmeisesti
pronssirahan lyöntiin keskittymisen takia. Vuoden 79 vähäinen määrä selittyy ainakin osaksi sillä, että
Vespasianus kuoli 24. Kesäkuuta. Toinen huippu osuu vuodelle 75.
  Aureuksella kuvio on samankaltainen, vaikka tutkittu määrä (257 kpl) on liian pieni tilastollisesti.
  Pronssirahoilla kuvio poikkeaa siten, että alun huippu on vasta vuodella 71 ja toinen huippu osuu
vuodelle 76, jolloin keskityttiin assin lyöntiin.
 
                      Tyypit
 
   Muotokuvan tärkeyttä ei voi aliarvioida. Keisarin tai hänen omaisten muotokuva oli vakiinnuttanut
paikkansa rahoilla quadransia lukuun ottamatta. Vespasianuksen hallituskaudella pojat saivat selvästi
aiempaa merkittävämmän osuuden. Vuoden 72 ilmiö, jossa Tituksen rahanlyönti lisääntyi, oli ilmeisesti
tarkoituksellinen osoitus vallanperimyksestä. Samaan tapaan Domitianuksen rahnalyönti lisääntyi vuonna
73.
   Takasivun tyypin valinta osoittaa eri pajojen olleen itsenäisiä. Alussa käytettiin tuttuja varastoaiheita,
esimerkiksi Roomassa yleinen varhainen tyyppi jalometallirahoilla oli Tituksen ja Domitianuksen
vastakkain olevat muotokuvat. Lugdunumissa prinssit esiintyvät ratsain tai istumassa tuolilla. Juudean
voittoa kuvataan eri pajoissa toisistaan poikkeavilla tavoilla.
   Roomassa muodostui tavaksi vaihtaa tyypit jalometallilla vuosittain. Pronssirahalla sen sijaan
ilmoitettiin uuden dynastian syntyä ja valtakunnan toipumista sisällissodista ja muista sodista sekä uuden
poliittisen ohjelman alkamisesta.
   Ylipäätään aiheiden ja tyyppien valinnassa esiintyy mielenkiintoinen sekoitus konservatismia ja
innovaatiota. Ennen Vespasianuksen Roomaan tuloa rahapaja valitsi sopivat tyypit eikä välttänyt edes



Vitelliuksen käyttämiä tyyppejä. Innovatiivisin piirre on Vespasianuksen rahanlyönnin jakaantuminen
myös vallanperijöiden nimiin.
   Takasivun tyyppejä tutkimalla voidaan saada tietoa pajan jakautumisesta työpajoihin. Aiemmin
käytettyjen tyyppien suora kopioiminen johti Tituksen ja Domitianuksen (ja myöhemmin Trajanuksen)
tarkoituksellisiin uusintalyönteihin. Nämä kertovat rahapajan olleen perillä omasta historiastaan ja
roolistaan tiedon säilyttäjänä. Toisaalta haluttiin osoittaa, että uusi raha oli yhtä käypää kuin vanhakin,
vaikka metallin laatu heikkeni.
   Etusivun muotokuvat eivät ehkä saavuta taiteellisesti Neron ja Galban tasoa, mutta varsinkin Roomassa
tyyli oli hyvä ja muotokuvat realistisia. Toinen piirre, joka tuli käyttöön Vespasianuksen hallituskauden
lopun pronssirahoilla, on kirjaimien selkeät serifit. Tämä saattoi olla yhden kaivertajan ominaisuus, mutta
siitä tuli piirre Rooman rahapajalle Flaviusten hallituskauden loppuosaksi.
 
 

TITUS
 

Ajoitus
 
                      Titus                                                                              Domitianus
Vuosi            TRP              COS              IMP              muut             COS              huom.
79                  VIII-VIIII      VII                XIIII-XV      AVG,PM,PP                      VI                  24.6.
80                  IX-X             VIII               XV                DIVI F          VII DIVI F
81                  X-XI             DES IX         XV-XVII                            DES VIII       13.9.

 
   Ajoituksen kannalta merkittävät arvonimet ovat COS, TRP ja IMP. Vespasianus kuoli 24.6.79 ja
samana päivänä Titus nousi valtaan ottaen käyttöön arvonimet Augustus, Pontifex Maximus ja Pater
Patriae. Vespasianuksen jumalaksi korottamisella on merkitystä ajoitukselle, sillä tuolloin tuli käyttöön
arvonimi Divi filius sekä Tituksen että Domitianuksen rahoilla. Tituksen kahdeksas konsulikausi alkoi
1.1.80, hän jätti vuoden 81 konsulina väliin, mutta aikoi olla konsuli vuonna 82. Titus uusi tribuunin
valtuudet 1.6., kuten Vespasianuksen hallituskaudella. Myös IMP- numerointi jatkui siitä, mihin se oli
jäänyt vuonna 79.
   Domitianus oli kuudennen kerran konsuli vuonna 79 ja seitsemännen vuonna 80. Domitianus jatkoi
arvonimien Caesar ja Princeps Iuventutis käyttöä.
   Muut Tituksen hallituskaudella rahanlyönnissä esitetyt henkilöt olivat Divus Vespasianus, tytär Julia ja
äiti Domitilla, joka oli kuollut jo ennen Vespasianuksen valtaannousua.
 
                      Rahapajat
 
   Tituksen noustessa valtaan keisarillista rahaa lyötiin vain Roomassa. Vähässä-Aasiassa lyötiin
myöhemmin cistoforuksia ja pronssirahaa lyötiin Traakiassa (tai Bithyniassa ?).
Colin Kraay tutki myös Tituksen pronssirahaa, mutta tutkimusta ei ole julkaistu.
 
                      Rooma
 
   Tituksen valtaannousua ei epäilty, ja rahapaja aloitti heti jalometallirahan lyönnin arvonimellä TRP
VIIII, jota käytettiin 24.6. – 1.7.79. Kolmeen seuraavaan antiin vuonna 79 tulivat mukaan arvonimet PM
ja PP. Samat kuusi takasivun tyyppiä olivat käytössä sekä aureuksilla että denareilla. Tuotanto kasvoi
alkuvuoteen verrattuna merkittävästi.
   Domitianuksen nimiin vuonna 79 lyötyjä rahoja ei voi jakaa Tituksen valtaannousun perusteella, koska
hänen arvonimensä eivät muuttuneet.
   Vuoden 79 alkupuolen pronssiraha on harvinaista, eikä loppupuolenkaan raha ole yleistä. Pienestä
määrästä huolimatta tyyppejä oli paljon. Domitianuksen pronssirahan muotokuvassa voi havaita pienen
muutoksen. Tituksen valtaan noustua olkapäällä ei näy vaatetusta.
  Suurin Tituksen jalometallirahan tuotanto näyttää tapahtuneen vuoden 80 ensimmäisellä puoliskolla.



Muutos Aug.f. –> Divi.f. tapahtui vuonna 80 ja ilmeisesti juuri alkupuolella. Rahanlyönnin vähenemiseen
lienee syynä Rooman palo, joka tämän perusteella tapahtui kesällä 80. Vesuviuksen purkautuminen ei
näy Tituksen rahoilla, mutta Colosseumin käyttöönotto näkyy.
   Pronssirahoilla ei käytetty TRP- ajoitusta, mutta olettaen Rooman palon vaikuttaneen myös
pronssirahan lyöntiin, ajoittuu suurin osa vuoden 80 rahoista vuoden alkupuolelle. Runsaammin
esiintyvissä dupondiuksissa ja asseissa on sama etusivun teksti, joka on lyhennetty versio sestertiuksen
tekstistä. Vasemmalle katsovat muotokuvat ovat tavanomaista yleisempiä. Tyyppivalikoima oli edelleen
runsas.
   Dupondiuksen erottaminen assista on edelleen hankalaa, koska sädekruunua ei aina käytetty
dupondiuksen muotokuvilla. Quadranseja lyötiin ja takasivulla on SC laakeriseppeleessä. Divus
Vespasianus- pronssirahat ovat hyvin harvinaisia. Julian pronssirahat ovat selvästi kaikki dupondiuksia.
   Uudelleen lyödyt rahat (restoratio) on luetteloitu Komnickin tuoreen tutkimuksen mukaisesti. Hän
sijoitti nämä kaikki Rooman rahapajaan, vaikka muut tutkijat ovat sijoittaneet osan Traakian (?)
rahapajan tuotannoksi. Näillä rahoilla esiintyy aiempien keisarien tyyppejä varsin tarkkaan kopioituina,
joten osa on litteitä molemmin puolin, vaikka tämän ajan muut pronssirahat ovat toiselta puolelta hieman
kuperia ja toiselta koveria. Litteyttä on pidetty eräänä Traakian (?) rahapajan piirteenä. Aiemmista
keisareista on jätetty pois Caligula, Nero, Otho ja Vitellius ymmärrettävistä syistä.
 
 
 
 

Traakia (?)
 

   Tituksen toinen rahapaja, joka toimi vuosine 80 – 81, on tämän kauden suurin ongelma. Syinä eri
rahapajaan määrittelylle ovat etusivun teksti, jossa on muoto DIVI VESP F. Muotokuva on kookas ja sen
niska on lihaksikas. Teksti on ahdetun tuntuinen ja serifit kirjaimissa voimakkaita. Aihio on litteä tai
hieman kovera molemmin puolin. Löytöpaikat ovat keskittyneet Turkkiin ja Balkanille ja näitä rahoja on
tavanomaista runsaammin näiden alueiden museoissa. Viime aikoina näitä on esiintynyt myynnissä
samoin kuin Balkanin alueen maakuntarahoja.
   Tituksen tyypit ovat tavanomaisia sestertiuksilla. Dupondiuksilla ROMA- tyyppi on selvimmin tähän
pajaan kuuluva raha. Myös muutama semis ja quadrans on määritelty tälle rahapajalle. Samoin merkittävä
osa uudelleen lyödyistä tyypeistä on määritelty tällepajalle.
 
                      Cistoforukset
 
   Vähän-Aasian tarpeisiin on lyöty tetradrachmoja (= 3 denaria) Tituksen ja Domitianuksen nimiin
vuosina 80 – 81. Nämä on mitä ilmeisimmin lyöty Rooman rahapajassa.
 
                      Tuotannon määrä
 
  Tituksen denarien lyöntimääriä on tutkittu. Lähes kaikki hopearahat on lyöty 12 kuukauden aikana
Tituksen valtaannousun jälkeen. Puolet lyödyistä denareista on Tituksen VIII kosulivuodelta ja Julian
denareja on lyöty hyvin vähän. Domitianuksen VII konsulivuoden sekä Divus Vespasianuksen denareja
on lyöty 10 – 20 % koko määrästä.
   Pronssirahjen tuotanon arviointia vinouttavat viime aikojen markkinat siten, että uudelleenlyöty raha
saa entistä merkittävämmän osuuden.
 
                      Tyypit
 
   Vaikka Tituksen arvonimet muuttuivat, tyypit säilyivät entisinä. Divus Vespasianuksella ja Julialla on
omat tyyppinsä. Vasemmalle katsovat muotokuvat ovat tavanomaista yleisempiä.
   Merkittävä uudelleen käyttöön otettu tyyppi on Judea Capta pronssirahoilla. Elefantti voidaan liittää
Colosseumin avajaisiin, kuten itse rakennusta kuvaava sestertius. Merkittävin uutuus on vanhojen
pronssirahatyyppien uudelleenlyönti.



 
DOMITIANUS

 
Vuosi            TRP              COS              IMP              muut                                   huom.
81                  I                    VII                I                    AVG. PM. PP.                   13.9.
82                  I-II                VIII               I-II
83                  II-III              VIIII              III                  GERM.
84                  III-IIII           X                   V-VII
85                  IIII-V            XI                 VIII-XI         CENS., CENS. PERP.
86                  V-VI              XII                XI-XIIII
87                  VI-VII           XIII               XIIII
88                  VII-VIII        XIIII             XIIII-XIX
89                  VIII-VIIII                           XIX-XXI
90                  VIIII-X         XV
91                           X-XI
92                           XI-XII          XVI               XXI-XXII
93                           XII-XIII                            
94                           XIII-XIIII
95                           XIIII-XV
96                           XV-XVI                                                                                              18.9.

 
  Titus kuoli 13.9.81 41- vuotiaana. Vuoden 81 lopun rahat osoittavat, että Domitianus ei viivytellyt
uusien arvonimien käyttöön ottoa. Titus korotettiin jumalaksi nopeasti. Vuonna 83 käytiin sotaa
Germaniassa ja Domitianus sai arvonimen Germanicus ennen vuoden loppua.
   Vuonna 85 Domitianut otti arvonimen Censor ja samana vuonna Censor Perpetuus. Denareilla
käytettiin säännöllisesti kaikkia numeroituja arvonimiä TRP, COS ja IMP. Aureuksilla ja pronssirahoilla
käytettiin näistä vain arvonimeä COS.
 
                      Rahapajat
 
   Rooman rahapaja toimi heti Domitianuksen valtaan noustua ja löi rahaa koko hallituskauden ajan.
Toinen rahapaja, Traakia (?) löi vähän rahaa vuoteen 82 asti. Roomassa lyötiin satunnaisesti rahaa
maakuntia varten, ja maakunnissa jäljiteltiin Roomassa lyötyjä rahoja.
 
                      Rooma
 
   Roomassa lyötiin jalometalleille aluksi vain denareja. Tyypit olivat jatkoa aiemmasta, joten vain uudet
arvonimet osoittavat muutoksen.
   Pronssirahoilla ongelman muodostavat uusintalyönnit, jotka ovat ilmeisen varhaisia. Suurella osalla on
Traakian (?) piirteitä. Muuten teksti vakiintui muotoon IMP CAES … AVG PM. TRP, COS ja PP ovat
jatkona takasivulla. Minerva- tyypit alkoivat yleistyä.
   Quinariuksia lyötiin pieni anti vuoden 82 alussa ennen rahanuudistusta.
 
   Uudistuksen kolme pääpiirrettä ovat:
1)    hopean pitosuutta parannettiin ja aureuksen paino nostettiin,
2)    lähes kaikki vanhat tyypit poistuivat käytöstä denareilla ja aureuksilla,
3)    pronssirahan lyönti keskeytyi kahdeksi vuodeksi.
 
   Rahapajan henkilökunnastakin vaihtui suurin osa.
   Parempilaatuisina nämä rahat katosivat kierrosta melko nopeasti sen jälkeen, kun laatu myöhemmin
laski. Näin ollen rahat näyttävät olevan harvinaisempia kuin leimasintutkimuksen perusteella tehdyt
arviot antaisivat ymmärtää.



   Melko pian denareillla tuli käyttöön neljä eri Minerva- tyyppiä. Aluksi samoja käytettiin myös
aureuksilla. Vuoden 83 syyskuun 13. päivän jälkeen, mutta ennen vuoden loppua, otettiin käyttöön myös
arvonimi Germanicus. Vuonna 84 tyyli kehittyi ja pronssirahaa alettiin taas lyödä. Jalometalleilla vaihtui
myös etusivun tekstin suunta myötäpäivään.
   Pronssirahan lyönti keskittyi keskikokoisiin yksiköihin (duopndius ja as). Ensin lyötiin runsaammin
asseja. Minerva siirtyi kokonaan jalometallirahan tyypiksi ja pronssirahalle tulivat Moneta/Aequitas,
Annona, Fides, Salus, Jupiter, Mars ja Victoria.
  Suuri ryhmä päiväämättömiä semissejä ja quadranseja lyötiin vuosina 84 – 85, ja niiden erottaminen
toisistaan ei aina ole helppoa.
  Vuonna 85 tuli käyttöön jälleen uusi arvonimi Censor, ja hopea alkoi hieman huonontua. Myös
sestertiuksia lyötiin ja niiden tyypit kertovat Domitianuksen sotasaavutuksista Germaniassa.
   Vuonna 87 vähennettiin pronssirahojen tyyppejä puoleen entisestä. Kiinnostavia muutoksia tehtiin vasta
hallituskauden lopulla. Eräässä näistä esiintyy siivekäs Minerva. Sestertiuksella esitellään tärkeitä
Domitianuksen monumentteja ja rakennuksia.
 
                      Traakia (?)
 
   Tämän rahapajan olemassaoloa on käsitelty jo Tituksen yhteydessä. Samaan tapaan lyötiin rahaa vielä
Domitianuksen valtaan noustua vuodet 81 – 82.
   Sestertiuksilla tyyppeinä olivat Pax ja Mars, dupondiuksilla Roma ja asseilla Ceres. Semiksellä oli
tyyppinä nyt sopimaton Princeps Iuventutis.
 
                      Cistoforukset
 
   Cistoforuksia lyötiin vain vuosina 82 ja 95.
 
                      Tuotannon määrä
 
   Domitianuksen denarien tuotantoa on tutkittu kahdesti. Varhaisissa aarteissa ja 100- luvun aarteissa
yhteisenä piirteenä on se, että hyvää hopeaa esiintyy niukasti ja vuosien 81 ja 92 denareja on eniten. 200-
luvun aarteissa esiintyy lähes yksinomaan vuoden 81 denareja.
   Myös pronssirahojen tuotantoa on tutkittu kahdesti. Vuoteen 1970 asti tunnetuista löydöksistä näkyy
asseja lyödyn huippuvuosina 81 – 82 runsaasti ja keskeytyksen jälkeen noin kaksi kertaa enemman kuin
joko sestertiuksia tai dupondiuksia. Jälkimmäisessä tutkimuksessa näkyy kierron maantieteellinen
jakautuma ja viime aikoina esiin tulleet Traakian (?) rahat.
 
                      Tyypit
 
   Aluksi jatkettiin Tituksen hallituskauden aikaisilla tyypeillä.
   Vuonna 82 pronssirahan tuotanto keskeytyi ja jalometallirahaa parannettiin. Aureuksilla ja denareilla
tuli käyttöön neljä eri Minerva- tyyppiä.
   Vuonna 84 alkoi pronssirahan lyönti uudelleen ja tyypit olivat kokonaan uusia. Minerva jäi
jalometalirahoille ja pronssirahoille tuli Germanian voittoja esittäviä tyyppejä ja kiinnostava uusi
Moneta- tyyppi. Vuoden 85 jälkeen rahanlyönti asettui lähes muuttumattomaksi. Vuoden 88 kisat näkyvät
jollakin tyypeillä tilapäisesti, ja vuosina 95 – 96 lyötiin monumenttiaiheisia sestertiuksia.
   Domitianuksen salamurha katkaisi 44- vuotiaan keisarin uran ennenaikaisesti, joten emme tiedä mitä
suunnitelmia jäi toteutumatta.
 
 

ANONYYMIT QUADRANSIT ym.
 
Näissä pienissä rahoissa tai rahakkeissa on kirjainpari SC, joten ne olivat Rooman AE- rahaa.
Ne voidaan ajoittaa kohtuullisella tarkkuudella Domitianuksen ja Antoninus Piuksen hallituskausien
välille. Niiden etusivun muotokuvat muistuttavat keisarin tai hänen perheenjäsenien kuvia. Jotkin



Minerva- tyypit muistuttavat Domitianuksen rahoja, ja kotka on samanlainen kuin Hadrianuksen ja
Antoninuksen quadranseilla.
Useimmat ovat kuparia ja vain jokunen aurikalkumia. Niitä on erikokoisia, joten ne saattavat edustaa
useita nimellisarvoja. Enimmäkseen ne lienevät quadranseja.
Syytä niiden lyönnille ei tiedetä. SC niiden takasivulla viittaa Roomaan, ja keisarin nimen puuttuminen
erottaa ne rahapajan normaalilyönneistä. Kun myös Augustuksen quadranseilla ei ole keisarin nimeä, on
mahdollista, että Domitianus seuraajineen salli senaatin lyödä pikkurahaa omin oikeuksin.
Etusivun jumalakuvat niihin sopivine takasivuineen viittaavat kuitenkin erikoistilaisuuksiin, kuten
kisoihin tms. Mars- tyypin ja dalmatialaisen kaivosrahan samanlaisuus viittaa siihen, että nämä lyötiin
senaatinkaivosten pikkurahaksi. Ne ovat melko samanlaisia kuin Trajanuksen ja hänen seuraajiensa
kaivosrahat. Osa voi siis olla kisarahakkeita ja osa kaivosrahaa.  
 
 

NERVA
18.9.96 - 27.1.98

 
Reliefi Rooman foorumilla kuvaa keisari Nervan ojentamassa oikeaa kättään Italialle, joka pitää lasta
sylissään. Tämä veistos esittää yhteenvedon Nervan hyväntahtoisesta, mutta hiukan huikentelevasta
politiikasta 16 hallituskuukauden ajan.
Toimenpiteet kohdistuivat lähes yksinomaan Italiaan ja tarkoitus oli parantaa Italian olosuhteita
verohelpotuksilla ja tuella köyhien lapsille.
Nervan rahatyypeistä kiintoisimmat ja luonteenomaisimmat viittaavat näihin sisäpolitiikan kohteisiin.
Esimerkiksi erityinen lahja kaupunkiköyhälistölle on merkitty sestertiukseen sanoin: PLEBEI
VRBANAE FRVMENTO CONSTITVO. Tämä jakelu ei ollut sama kuin Annona tai Conciarium, jotka
kohdistuivat koko kansalle. Näihin viitataan Nervan harvinaisissa sestertiuksissa.
Edistääkseen maanviljelyä ja vähentääkseen elinkustannuksia valtio lainasi rahaa pienviljelijöille
alhaisella korolla. Korkotulot ohjattiin köyhien lasten hyvinvointiin ja koulutukseen. Tämä ”Alimenta”
järjestyi täysin vasta Trajanuksen aikana. Alku tallentui Nervan rahatyyppiin TVTELA ITALIAE.
Verohelpotuksista mainittakoon italialaisten vapautus Vehiculatiosta, rahtimaksusta. Fiscus maksoi sen
Italian osalta, mutta maakunnissa vero säilyi. Toiseen veroon viitataan sestertiuksella: FISCI IVDAICI
CALVMNIA SVBLATA. Vespasianus määräsi juutalaisille vuotuisen veron, jota Domitianuksen aikana
valvottiin tiukasti. Nerva helpotti valvontamenetelmiä, mutta ei poistanut veroa, jota maksoi vain
juutalaiseksi tunnustautuva.
Nervan nimitti keisariksi senaatti, ja valintaan vaikutti hänen poliittinen värittömyytensä ja armeijan
suosio. Nämä tekijät esiintyivät harvoin tasapainossa, ja Nervan virkaanasettaminen palautti siedettävän
järjestyksen.
Nervan lempeys nostatti tyytymättömyyttä. Vaarallinen kriisi syntyi heti, kun hän kieltäytyi
teloituttamasta Domitianuksen murhaajia. Rahojen tekstit: PROVIDENTI SENATVS ja CONCORDIA
EXERCITVVM viittaavat keisarin hyviin suhteisiin senaatin ja armeijan kanssa, mutta vasta M Ulpius
Trajanuksen adoptointi teki niistä totta. Rauhaa ja hyvää hallintoa ilmaisevat tekstit: AEQVITAS
AVGVST, FORTVNA PR, IVSTITIA AVGVST, LIBERTAS PVBLICA, PAX AVGVSTI, ROMA
RENASCENS ja SALVS PVBLICA. Justitiaa lukuun-ottamatta jo Galba käytti näitä tyyppejä, ja monet
piirteet Nervan virkaanastumisessa muistuttivat Galbaa. Molemmat senaatti nimesi iäkkäinä korjaamaan
edeltäjiensä aiheuttamaa tyytymättömyyttä. Nero ja Domitianus joutuivat hankauksiin senaatin kanssa ja
herättivät vihamielisyyttä Rooman vanhoillisissa piireissä. Heidän hallintonsa oli häikäilemättömän
tuhlaavaista, ja kukistuessaan he jättivät seuraajilleen vain säästöpolitiikan mahdollisuuden. Valtakunta
astui uuteen aikakauteen, jolloin rauhaa rakastava kansalainen saattoi jälleen hengittää vapaasti.
Edeltäjiensä mukaisesti Nerva julkaisi rahasarjan jumal- Augustuksen kunniaksi. Yhdessä tapauksessa
(maapallo ja airo) ei tunneta alkuperäistä rahaa, aihe esiintyy vain Tiberiuksen assilla. Toinen maininnan
arvoinen piirre on selvä poikkeaminen perinteisestä Augustuksen kuvasta, joka nyt muistuttaa erehdyt-
tävästi Nervaa itseään.
Nervan kuva säilyi samana koko rahanlyönnissä, joten voidaan uskoa sen olevan realistinen. Taiteellisesti
tyyli on heikko ja kreikkalainen inspiraatio puuttuu täysin. Tässä suhteessa Nerva poikkeaa edeltäjistään,
jotka esiintyvät rahoilla imarrellusti. Nervan groteskit piirteet esiintyvät siloittelemattomina, hänen



lonttoposkensa ja raskaat kulmakarvansa kuuluvat iäkkäälle miehelle, mutta kuitenkin hänen hienostunut
ystävällisyytensä tulee esiin. Nervan perheenjäseniä ei esiinny rahoilla. Divus Augustus- rahoja ja
joitakin quadranseja lukuunottamatta kaikki on päivätty, joten ajoitus on helppo.
 
vuosi                                   arvonimet
96 lokakuu                          TRP COS II tai TRP COS II DES III
97 syyskuu                        TRP COS III
   lokakuu                            TRP II COS III
   27.10.                              GERM TRP II IMP II COS III DES IIII
98                                       GERM TRP II IMP II COS IIII
Nerva kuoli 27. tammikuuta vuonna 98. 

 
 
 
 

TRAJANUS
28.1.98 - 7.8.117

 
Trajanus lyötti kaikenlaista rahaa ja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki Roomassa. Hänen
sotatoimensa antaisivat aiheen olettaa rahaa lyödyn muuallakin, mutta ei ole todisteita keisarin rahapajan
toiminnasta edes Daakian tai Parthian kampanjan tukikohdassa, eikä Lugdunumissa. Rooman rahapaja
näyttää riittäneen legioonien palkanmaksuihin ja maakuntaraha on täydentänyt tarpeen idässä.
 

Ajoitus
 

Lähes kaikissa tyypeissä esiintyy konsulikauden numero. Vain VII ja XX tribuunivuosi on esillä.
Imperaattori arvonimen numeroista vain VII, VIII ja VIIII auttavat ajoitusta.
Trajanuksen toinen konsulikausi alkoi vuonna 98 ja kolmas vuonna 100. Neljäs oli vuonna 101, ja
vuoden 102 erottaa lisästä DES V.
Viidennen kerran Trajanus oli konsulina vuonna 103 ja kuudennen vasta vuonna 112. Suuri osa rahoista
lyötiin kahden viimeisen konsulikauden järjestysnumerolla. Etusivun teksti ja kunnianimet auttavat
ajoitusta. Nimi Parthicus lisättiin vuonna 116 ja Optimus vuonna 104. Etusivulle tämä siirrettiin vuonna
114.
 

Arvonimien numerointi
 

vuosi             TRP                                   COS              IMP              muut
97                  (I)                                       (I)                  (I) 27.10.       CAESAR GERM
98                  (I)-II                                   II                                         AUG PM PP
99                  II-III
100                III-IIII                                III
101                IIII-V                                  IIII                II
102                V-VI                                                         III-IIII           DACICUS
103                VI-VII                                V                                         OPTIMUS PRINC.
104                VII-VIII                                                   V
105                VIII-VIIII
106                VIIII-X                                                    VI
107                X-XI
108                XI-XII
109                XII-XIII
110                XIII-XIIII



111                XIIII-XV
112                XV-XVI                             VI
113                XVI-XVII
114                XVII-XVIII                        VII                                      OPTIMUS
115                XVIII-XIX                         VIII-XI                               PARTHICUS
116                XIX-XX                            XII-XIII
117                XX-XXI

 
 

Etusivun tyypit
 

Taiteellisuus laskee Trajanuksen rahoissa jonkin verran Flaviusten ajoista, ja hänen jälkeen rahat alkavat
menettää taiteellisen luonteensa ja luisuvat pelkiksi vaihdon välineiksi. Muotokuvat ovat latteita ja
mielikuvituksettomia, eikä keisarin vanhenemista 20 vuoden aikana ole yritetty esittää. Runsas teksti
vähentää rahojen kauneutta. Rintakuvan käsittelyssä voi kuitenkin havaita taiteellista kehittelyä. Olkapää
ja rinta ovat yleensä paljaana.
 

Takasivun tyypit
 
Trajanuksen aiheet ovat yleisluontoisia. Henkilöitymien käyttö lisääntyi. Näiden merkitys muuttui
asteittain pelkäksi tavaksi. Toinen piirre, joka vaikeuttaa Trajanuksen rahojen luokittelua, on joidenkin
tekstien standardisointi. Näitä ovat esimerkiksi SPQR OPTIMO PRINCIPI tai COS V PP SPQR
OPTIMO PRINC.
Kiinnostavat tyypit kuvaavat tapahtumia ja hallinnon kehitystä. Ne voidaan luokitella seuraavasti:
 
A. Valtakunnan laajentaminen ja sotatoimet
1. Germaanien kukistaminen vuosien 98 - 100 rahoilla.
2. Daakian valloitus kahdessa jaksossa vuosina 101 - 102 ja 105 - 106 on laajasti esillä rahoilla ja mm.
Trajanuksen pylväässä.
Tekstissä esiintyy Daakian nimi muodossa tai toisessa, ja aiheita ovat:
- kilpi, jossa lukee DACIA CAPTA,
- vanki aseiden päällä,
- vanki seisomassa,
- Daakia henkilöitymä suremassa,
- polvistuva daakialainen,
- Daakia ja voitonmerkki,
- Victoria kirjoittamassa kilpeen: DAC CAP,
- Pax tai Trajanus jalka daakialaisen päällä,
- ratsastava keisari keihästämässä daakialaista.
Viimeinen aihe esiintyy myös Trajanuksen pylväässä. Tonavan ylitys kuvataan denarilla, jossa on teksti
DANVVIVS. Sestertiuksella kuvattu yksikaarinen silta ei ole Tonavan silta, vaan muinainen Pons
Sublicius.
3. Arabian liittäminen valtakuntaan vuonna 106.
Nabatean kuningaskunta liitettiin Rooman valtaan diplomaattisin keinoin. Tähän viittaavat tyypit ARAB
ADQVIS tai ADQVISIT, seisovan Arabian seurassa on kameli tai strutsi.
4. Parthian sota.
Suora viittaus esiintyy aureuksissa ja denareissa tekstillä: PARTHIA CAPTA. REX PARTHVS kuvaa
Trajanuksen ja Parthamasisriksen kohtaamista Elegeiassa vuonna 114. REX PARTHIS DATVS kertoo
Parthamapateksen tunnustamisesta Parthian kuninkaaksi. PROFECTIO viittaa sotatoimien alkamiseen.
5. Armenian liittäminen valtakuntaan.
Sestertius ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM PR kuvaa tätä lyhytaikaiseksi jäänyttä
alueliitosta.
6. Idän hallintotoimet.



Yhteenveto on rahalla REGNA ADSIGNATA, jossa Trajanus istuu korokkeella vastaanottamassa
kunnianosoituksia kolmelta kuninkaalta Armeniasta, Mesopotamiasta ja Parthiasta.
Trajanuksen valloituksia kuvataan myös yleisillä tyypeillä: Victoria, Mars ja voitonmerkki, yksi tai kaksi
voitonmerkkiä, keisari nelivaljakossa, Pax jne.
B. Sisäpolitiikka ja julkiset työt.
1. Alimenta Italiae- rahoissa Abundantia tai Trajanus jakaa almuja lapsille. Ne viittaavat Nervan
aloittamaan järjestelyyn, jota hänen seuraajansa laajensivat.
2. Kaupungin vedensaannin parannus esitettiin AE- rahoilla AQVA TRAIANA, jolla lepäävä jokijumala
kaataa vettä uurnasta.
3. VIA TRAIANA kuvaa keisarin kustannuksella rakennettua tietä.
4. Trajanuksen forum, jonka suunnitteli damaskoslainen Apollodorus. Forumiin kuuluivat Basilica Ulpia,
Bibliotheca, riemukaari ja temppeli. Trajanuksen pylväs on edelleen paikallaan, tosin ilman keisarin
patsasta huipussaan. Rakennuksista voi saada kuvan rahoilta BASILICA VLPIA tai FORVM
TRAIANVM, jossa näkyvä riemukaari lienee ollut forumin kaakkoisosassa. Sestertiuksen
kahdeksanpylväinen temppeli oli aluksi omistettu Jupiterille ja myöhemmin Trajanukselle.
5. Satama-altaan rakentaminen kuvataan sestertiuksella PORTVM TRAIANI. Siitä päätellen allas oli
kahdeksankulmainen ja reunoilla oli varastoja. Satama oli lähellä Ostiaa Portossa, jonka Trajanus perusti
vuonna 103.
6. Circus Maximus sestertius antaa mielikuvan kuuluisan rakennuksen ulkomuodosta. Rahat esittävät
rakennukset ilman perspektiiviä, joten tarkkaa kuvaa rakennuksista ei rahojen perusteella saa.
7. Kaivosrahat, joilla on teksti: METALLI VLPIANI, PANNONICI tai DELM(atici) ja DARDANICI
kertovat eri puolilla olleista kaivoksista. Rahoja käytettiin lahjoituksiin kaivosseuduilla, koska annit
olivat pieniä ja lyhytaikaisia.
 

Trajanuksen rahajärjestelmä
 
Trajanuksen aikaan olivat käytössä kaikki Augustuksen järjestelmän rahayksiköt. Kulta- ja hopearahat
lyötiin Neron uudistuksen mukaisina. Quinariuksia lyötiin, kuten yleensäkin, harvoin ja vähän. Sestertius
ja dupondius lyötiin aurikalkumista saman painoisena kuin Neron aikaan, mutta sestertius keveni
myöhemmin. Semissejä lyötiin aika vähän.
As ja quadrans lyötiin kuparista. Dupondius ja as saattavat olla vaikeasti erotettavissa, sillä painoero
pieneni ja sädekruunun käyttö dupondiuksilla keskeytyi.
Quadranseja lyötiin runsaasti, mutta antien harveneminen ja loppuminen myöhemmin kertoo tarpeen
vähenemisestä. Niitä käytettiin ilmeisesti almuina yleisissä jakeluissa. Herkules muistuttaa toisinaan
näillä rahoilla keisaria.
 

Trajanuksen perheen rahat
 
1. Trajanuksen isä, M Ulpius Trajanus ansioitui Vespasianuksen sotilaana ja yleni konsuliksi ja
patriisiksi. Rahalla hänet on kuvattu paljain päin nimellä DIVVS PATER TRAIANVS.
2. Pompeia Plotina avioitui Trajanuksen kanssa ennen tämän keisariksi nimitystä. Hän kuoli vuonna 122.
3. Marciana, Trajanuksen sisar jäi leskeksi pari vuotta ennen veljensä valtaan nousua. Kuolemaansa asti
hän oli Plotinan ystävä ja seuralainen. Häntä kuvaavat rahat ovat enimmäkseen muistorahoja. Niissä
hänen nimenään on SOROR IMP TRAIANI tai DIVA AVGVSTA.
4. Matidia, Marcianan tytär sai arvonimen Augusta äitinsä ja Plotinan kanssa noin vuonna 113.
Matidia nuoremman ja Vibia Sabinan kuvat ovat Matidian aureuksella ja denarilla, mutta ilman erottavaa
tekstiä.
Muotokuvia lukuunottamatta Trajanuksen perheen rahat eivät ole kiinnostavia. Plotina, Marciana ja
Matidia ovat toistensa näköisiä, Matidia vain muita nuorempi. Heitä on kutsuttu sulottomiksi naisiksi,
mutta he näyttävät hienostuneilta, ja heidän erikoiset kampauksensa sopivat hyvin jäyhiin piirteisiin.
 
 

TRAJANUKSEN UUSINTALYÖNNIT
 



Vanhentuneiden rahojen uusintalyöntejä hallitsevan keisarin nimellä ja sanalla RESTITVIT (REST)
varustettuna ilmestyi ensi kertaa Flaviusten aikana. Alkuaan ne olivat muistorahoja, jollaisia jo Augustus
lyötti Juliuksen muistoksi. Titus ja Domitianus lyöttivät Tiberiuksen, Livian, Agrippan, Neron,
Drusuksen ja Germanicuksen AE- rahoja. Nerva jatkoi käytäntöä, mutta Trajanus laajensi aiheet
tasavallan puolelle asti.
Tästä ryhmästä on huomattava seuraavat piirteet:
1. Rahat ovat aureuksia ja denareja toisin kuin ennen.
2. Kaikilla on teksti IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC PP REST.
3. Rahat ovat poikkeuksetta harvinaisia.
4. Useille ei tunneta esikuvaa.
Yhteinen teksti osoittaa, että koko sarja on valmistettu samalla kertaa. Arvonimien ja historian perusteella
sarja voidaan ajoittaa vuoteen 107.
Pariin kysymykseen tarvitaan vielä vastaus:
A. Miksi Trajanus lyötti tämän ainutlaatuisen sarjan?
B. Mitä perusteita käyttäen tyypit on valittu?
Ilmeistä on, että syitä oli muitakin kuin edeltäjillä. Trajanus ehkä havaitsi joidenkin pidettyjen rahojen
katoavan ja lyötti uudelleen valikoiman edustavia tyyppejä. Monet esikuvista ovat vielä nykyäänkin
yleisiä, joten selitys ei kaikin osin päde.
Roomalaiset arvostivat rahojaan historiallisina muistomerkkeinä. Trajanus halusi korostaa ja laajentaa
Rooman kunniaa. Siksi tuntuu mielekkäältä arvella tätä aiheeksi uusintalyönneille, joilla hän muodosti
sarjan Rooman historiasta. Trajanusta voidaan pitää ensimmäisenä, joka käytti numismatiikkaa historian
apuna.
Tasavallan tyypit valittiin historiallisen mielenkiinnon tai edustavan ulkonäön perusteella. Yhteenveto
Rooman historiasta alkaa Aeneaasta ja Anchiseksesta. Kuninkaiden aikaa kuvaavat perinteiset aiheet:
Romulus ja Ancus Marcius. Horatius Colces ja Decius Mus ovat mukana Rooman vuosikirjoissa
pitämänsä kunniapaikan ansiosta. Yleistyypit Quadricatus, Rooma/ Dioscurit ja istuva Rooma ovat
luonnollisesti mukana. Rooman historian merkkimiehiä ja -tapauksia esiintyy seuraavasti: Caecillus
Metellus I puunilaissodassa, Marcelluksen voitto, M Metelluksen Macedonian valtaus, Jugurthan
antautuminen Sullalle ja rauha kuningas Aretaksen kanssa.
Tuntemattomia sankareita ovat: T Deidius, Q Thermus, Numonius Vaala, Porcius Cato, L Rubricus ja C
Serveilius.
Tutut Pompeius, Julius Caesar, Brutus ja M Eppius (Scipion lähettiläs) ovat mukana muistorahoilla.
Siviiliansioista esiintyvät Livineius Regulus, Q Cassius (Lex Tabellarian alkuunpanija) ja T Carisius,
joka oli ehkä rahapajan uudistaja.
Caesarin vastustajien mukanaolo selittynee heidän merkittävällä asemallaan tasavallan murrosvaiheessa.
Keisareista Trajanus jätti tarkoituksella pois Caligulan, Neron, Othon, Vitelliuksen ja Domitianuksen,
joiden muisto oli häpäisty. Tiberiuksen maine mustattiin vasta myöhemmin Tacituksen kirjoissa, joten
hän pääsi vielä mukaan.
 
 

HADRIANUS
11.8.117 - 10.7.138

 
Tarkallakaan Hadrianuksen rahojen tutkimisella ei löydy merkkejä useista rahapajoista. Työn laatu on
tasaista, kirjaimet ovat samanlaisia ja tyylin muutokset ovat pikemminkin ajan kulumisesta kuin eri
rahapajoista johtuvia. Suurin osa Hadrianuksen rahoista on siis Rooman rahapajan tuotantoa. Jotkin
harvinaiset denarit voidaan sijoittaa joko Antiokiaan tai Efesokseen. On merkillistä, että matkailija ja
maakuntien ihailija on ollut säästeliäs maakuntien rahanlyönnissä. Cistoforukset ovat Aasian
maakunnasta ja Bithyniasta.
 

AJOITUS
 

Vuodet 117 ja 118 on päivätty COS ja COS II. COS III päiväystä käytettiin pitkään. Hadrianus otti
arvonimen PP vuoden 128 alussa, joten tämä jakaa kauden kahteen osaan. Ajoitus saa seuraavan



muodon:
a) 119-121:   PM TRP COS III takasivulla (kulta ja hopea),
   119    :        PONT MAX TR POT COS III takasivulla (pronssi),
   119-121:    PM TRP COS III etusivulla (pronssi),
   121-122:    PM TRP COS III takasivulla (pronssi),
b) 125-128:   HADRIANVS AVGVSTVS etus., COS III takas.,
c) 132-134:   HADRIANVS AVGVSTVS etus., COS III PP takas.,
d) 134-138:   HADRIANVS AVG COS III PP etusivulla,
e) 138-139:   HADRIANVS AVG PP etus., COS III takas.

(Löytöjen perusteella ryhmä e) ajoitetaan nykyään 125-132.)
Divus Trajanus rahat kuuluvat vuoteen 118, jolloin Trajanus julistettiin jumalaksi ja vietettiin
kuolemanjälkeinen triumfi. Samaan aikaan kuuluu myös Plotinan ja Matidian rahaa. Diva Matidia
ajoittuu vuoteen 119. Sabinan rahoissa on kaksi eri etusivun tekstiä:
1. SABINA AVGVSTA,
2. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG PP,
ja kaksi erilaista kampausta:
a) tukka yhteen koottuna takana,
b) palmikko takana.
Molemmat kampaukset esiintyvät tekstillä 2, mutta kampaus a vain harvoin tekstillä 1.
Aeliuksen rahat ovat hänen toiselta konsulikaudeltaan vuonna 137. Hadrianus adoptoi Antoninuksen
helmikuussa vuonna 138. Tämän varhaisin teksti IMP T AEL(IVS) CAES(AR) ANTONINVS ajoittuu
ennen Hadrianuksen kuolemaa 10.7.138, koska vasta tällöin hän sai arvonimen Augustus.
 

TYYPIT
 
Tyypit esitellään ryhmittäin ja lopuksi käsitellään pari poikkeusta sekä muutama koko kauden yleispiirre.
117. Hadrianus oli idässä. Arvonimi muodostui Trajanuksen viimeisen mukaan. Pian OPT GER DAC
PART jätettiin pois, mutta suhde Nervaan ja Trajanukseen jäi esille. Vasta vuonna 118 teksti kiteytyi
muotoon IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG.
Kiinnostavia ovat Adoptio- rahat, joilla Trajanus ja Hadrianus kättelevät tai Trajanus ojentaa
Hadrianukselle pallon. Keisari pyrki kiireesti kertomaan maailmalle adoption olevan muotojen mukainen.
Fortuna Redux toivottaa Hadrianuksen takaisin Roomaan. Uuden hallinnon perussävel käy ilmi tyypeiltä:
Justitia, Pax ja Pietas. Rauha näin aikaisessa vaiheessa on yllättävä, mutta Oriens sekä kotka ja liput
muistuttavat idän sodista. Concordia esittää edellisen ja uuden keisarin yhteisymmärrystä.
118. Hadrianus palasi Roomaan elokuussa, Trajanus julistettiin jumalaksi ja vietettiin kuolemanjälkeinen
triumfi. Jumalaksi korotusta kuvaavat fenix- lintu ja Aeternitas. Edellisen vuoden tyyppien lisäksi lyötiin
Annona, Felicitas, Liberalitas, Salus, ja Aequitas. Salus kertoo salaliiton paljastumisesta. Votumit
Hadrianus oli lykännyt Roomaan paluuseen.
119-122. Jalometalleilla on kaksi pääsarjaa: jumaluudet ja henkilöitymät. Ajan tapahtumat tulevat esille
vain epäsuorasti. Jumalien sarjassa ovat: Jupiter, Herkules, Janus, Mars, Minerva, Neptunus, Rooma sekä
Oceanus ja Tiber. Matkoillaan Hadrianus turvautuu jumalien apuun, mutta pääkaupunkiakaan ei
unohdettu.
Päivätyssä rahassa ANN DCCCLXXIIII NAT VRB P CIR CON näkyy Circus, jossa Hadrianus vietti
puhdistusjuhlan 21. huhtikuuta Rooman perustamisen vuosipäivänä.
Henkilöitymät kuvaavat hallituskauden tavoitteita, joita vuosina 117 - 118 jo hahmoteltiin. Aequitas,
Clementia, Concordia, Felicitas, Justitia, Pax (ja Pax Victrix), Providentia, Pudicitia ja Salus ovat
propagandistisia. Hilaritas viitannee julkisiin huvituksiin Hadrianuksen syntymäpäivänä vuonna 119.
Pietas ja Aeternitas kuvaavat hänen kunnioitusta Matidiaa kohtaan. Votum- rahoista toinen, Vota Publica
on vuodelta 118, ja toinen Vota Suscepta Pro Reditu tuo julki huolestuneisuuden keisarin
turvallisuudesta, kun hän lähti Roomasta vuonna 121. Tyyppi, joka esittää Hadrianuksen sotilaana, kuvaa
keisaria, joka teki valtakunnan hallitsemisesta henkilökohtaisen asian. Laiva esiintyy koko hallituskauden
ajan muistuttamassa keisarin matkoista.
AE vahvistaa kullan ja hopean todisteet ja rikastuttaa niitä koko joukolla uusia aiheita. Vuonna 119



esiintyvät Concordia ja Felicitas, Annona ja Liberalitas sekä Jupiter ja Rooma Victorian kantajana.
Securitas ehkä kuvaa salaliiton tukahduttamista.
Victoria saattaa esittää menestystä Britanniassa. Tämän vuoden Britannia- tyyppi ennakoi rakennettavaa
muuria. Toisessa AE- sarjassa on pitkä arvonimi etusivulla ja kuvaileva teksti taka-sivulla.  Tämä
ajoittuu välille 119 - 121. Monet tyypit ovat tuttuja. Concordia Exercituum on uusi tyyppi. Ilmeisesti oli
rauhoitettava legioonat kapinakenraalien teloituksen jälkeen. Providentia Deorum osoittaa Hadrianuksen
olevan jumalten antama hallitsija. Moneta Augusti viittaa uudistuksiin rahapajassa. Kolmas Liberalitas on
osoitettu numerolla III.
Myös hädässä olevien auttamisesta kerrotaan, esim. Reliqua Vetera HS Novies Mill Abolita (velkarästien
poisto 900 milj. sestertiukseen asti).
Vuonna 121 palautettiin lyhyt teksti etusivulle ja arvonimen loppuosa takasivulle. Joitakin uusia tyyppejä
ilmestyi: Ceres, Minerva, Spes, Virtus ja ratsastava keisari, joka on selitetty tekstillä Exped(itio)
Aug(usti).
Näihin aikoihin lyötiin sarja quadranseja, joissa on jumalten tunnuksia tai muita esineitä. Herkuleksen
yhteydessä on yllättäen susi.
Hadrianuksen matkan aikana 121 - 125 tyyli ei kehity eikä uusia aiheita esiinny. Paluu Roomaan näkyy
uutena sarjana, jolla on uusi muotokuva ja teksti HADRIANVS AVGVSTVS. Muotokuva on aiempaa
suurempi, hienosti muotoiltu ja vaikuttava. Takasivulle jää vain teksti COS III. Vuoden 128 alkupuolella
arvonimeen lisättiin PP. Keisari esittää itsensä ja valtakunnan valikoitujen jumalien suojeluksessa sekä
määritellään hallintonsa henkilöitymien valikoimalla.
Pallo takasivun alaosassa yhdistää vuosien 127 ja 128 Vota Soluta Decennalia- annin rahat. AE- rahoilla
julkaistiin keisarin neljäs liberalitas jakelunäkymällä.
Kun Hadrianus lähti uudelle matkalle, rahanlyönti keskeytyi, mutta alkoi jo pari vuotta ennen keisarin
paluuta Roomaan. Tähän oli syynä juutalaissota (131 - 134) ja Hadrianuksen Vota Soluta XV samoihin
aikoihin. Pääosa annista ylistää Hadrianuksen hallintoa, jota luonnehditaan monilla henkilöitymillä.
Tyypit Clementia, Indulcentia ja Justitia ovat uusia, ja niitä esittävillä hahmoilla on heikot tuntomerkit.
Maininnan arvoinen on sestertius, jolla keisarille toivotetaan onnellista uutta vuotta 128 (SPQR AN F F
HADRIANO AVG PP). Arvonimi PP on säännöllisesti takasivun tekstissä, mutta sen paikka ei ole
vakiintunut.
Dupondiuksien sädekruunu hylättiin, joten sen erottaminen assista vaikeutui.
Viimeinen anti, jossa on etusivun teksti HADRIANVS AVG COS III PP, alkoi vuonna 134, kun keisari
palasi Roomaan. Tähän kuuluvat maakuntia ja legioonia kuvaavat sarjat. Aeliuksen adoptio toukokuussa
134 kuvataan erilaisilla Fortuna- ja Spes- tyypeillä.
Aeternitas kertoo sekä Sabinan että Aeliuksen kuoleman. Uusi Spes ja Providentia viittaa Antoninukseen,
joka adoptoitiin vuonna 137.
Antoninus sai vietyä läpi Hadrianuksen jumalaksi korottamisen vasta vuonna 139. Näin ollen osa
Hadrianuksen nimiin lyödyistä rahoista on yritetty sijoittaa tälle ajalle hänen kuoltua vuonna 138. Tässä
sarjassa on Hadrianuksen muotokuvassa dupondiuksilla sädekruunu.
Liberalitas eli keisarin anteliaisuus on ajoituksen kannalta tärkeä, sillä rahanjakelua kuvattiin seitsemän
kertaa. Tämä lahjoitusten sarja edellytti suunnitelmaa. Viisaalla hallinnollaan ja rauhan politiikalla rahaa
säästyi jaettavaksi Roomassa.
Keisarin Votumit saivat Hadrianuksen jälkeen kasvavaa merkitystä. Vuosittain ja joissakin
erikoistapauksissa keisarille vannottiin vala, ja keisari vannoi valan (votum). Erityistä huomiota saivat
viiden vuoden välein vannotut valat. Hadrianuksen Vota Suscepta V tapahtui vuoden 118 lopulla.
Erikoisvalat vannottiin vuonna 121, jolloin Hadrianus palasi turvallisesti. Vota soluta X suscepta XV
juhlittiin vuosina 127 - 128. Vota soluta XV suscepta XX tapahtui vuosina 132 - 133, jolloin Hadrianus
oli poissa Roomasta. Vuonna 138 tapahtui Vota soluta XX suscepta XXX.
Hadrianuksen matkat ja toiminta esiintyvät merkittävästi rahoilla. Nämä lyötiin vuoden 119 Britannia-
tyyppiä lukuunottamatta hallituskauden lopulla. Ne kruunasivat keisarin elämäntyön ja esittivät
loppuunsaatetut teot. Keisarikunnan provinssit esiintyvät naishahmoina mukanaan paikalliset tuntomerkit.
Legioonat esiintyvät nimeltä mainiten. Aiheena on ratsastava tai korokkeella seisova keisari
puhuttelemassa joukkojaan. Keisarien tulo maakuntiin (Adventus) kuvattiin uhrausnäkymällä, jossa
keisari ja maakunnan henkilöitymä seisovat alttarin ääressä. Uudistukset kuvattiin Restitutor- sarjalla,
jossa keisarin edessä on polvistuva henkilöitymä.



Legioonat eivät ole vain Rooman sotaväkeä, vaan niillä on alueelliset erikoisnimensä esim. Dacicus,
Germanicus ja Syriacus.
Divus Traianus- rahojen takasivut ovat kumpikin omaperäisiä. Toisella juhlitaan Parthian voittoa
nelivaljakkotyypillä, ja toinen kuvaa fenixlinnun kuolemattomuuden symbolina. Trajanus mainitaan
etusivulla nimellä Augusti Pater. Plotinan rahoissa on lähes kaikissa takasivullakin muotokuva: Trajanus,
Hadrianus tai Matidia. Matidian rahan takasivulla on Pietas Augusta, jolla on kaksi lasta vierellään, ehkä
Sabina ja Matidia nuorempi.
Sabinan tyyppejä on suhteellisen vähän, ja ne ovat yksinkertaisia. Pietas ja Pudicitia viittaavat
keisarinnan velvollisuuksiin Pontifex Maximuksen vaimona. Muut tyypit rinnastavat keisarinnan
jumalattariin, jotka on kuvattu Sabinan näköiseksi.
Aeliuksen tyypit kuvaavat enimmäkseen adoptiota ja suhdetta keisariin. Pannonia viittaa Aeliuksen
toimineen siellä prokonsulina vuonna 137. Arvonimi Caesar alkoi vakiintua vallanperijälle erotukseksi
keisarista (Augustus).
Antoninuksen tyypit viittaavat myös adoptioon ja kuuliaisuuteen.
Antoninus sai heti tribuunin vallan ja arvonimen imperator. Lisänimi HADR ilmestyi rahoille jo ennen
Hadrianuksen kuolemaa, mutta arvonimi AVG vasta tämän jälkeen.
 
 
 
 
 

HAVAINTOJA HADRIANUKSEN MUOTOKUVISTA
A. Vuodet 117 - 122

 
Hadrianuksen ensimmäiset muotokuvat kehiteltiin Trajanuksen viimeisitä. Pää on pieni, rintaa näkyy
runsaasti, yleensä näkyy myös laskoksia ja usein haarniska. Tämä rintakuva oli käytössä vuosina 117 -
119. Seuraava rintakuva on suurempi ja selväpiirteisempi, katko on korkea. Vuonna 121 ilmestynyt kuva
muistuttaa edellistä, mutta tässä keisari on hieman vanhentunut ja arvokkaampi. Kaikissa näissä on
laakeriseppele, suunta on enimmäkseen oikealle, vasemmalle suuntautuneet ilmestyivät vasta jakson
lopulla.
 

B. Vuodet 125 - 128
 
Muotokuva on suurempi ja selväpiirteisempi kuin mikään aikaisemmista ja rinnan katko on hyvin korkea,
vain niska on näkyvissä. Vasemmalle katsovat päät ovat harvinaisia. Pää ilman laakeriseppelettä esiintyy
hyvin satunnaisesti.
 

C. Vuodet 132 - 134
 
Muotokuvan piirteet ovat hienot ja vakaat, pään asento on arvokas. Rinnan katko on aiempaa alempana,
mutta ei niin alhaalla kuin ensimmäisissä muotokuvissa. Paljas pää on nyt yleisempi kuin seppelöity.
Harvinaisessa muotokuvassa näkyy kilpi vasemmalla olalla ja huolellisesti esitetty tukka.
 

D. Vuodet 134 - 138
 
Tämän ryhmän ensimmäinen muotokuva on kehitelmä edellisestä. Ainoa muutos on hienoinen voiman ja
tarmon lisäys. Toisessa muotokuvassa kaula on lyhyempi ja koko kuva tiivis. Kolmas kuva on pitempi ja
ohuempi, piirteet muistuttavat Antoninusta.
 

E. Ryhmä HADRIANVS AVGVSTVS PP
 
Tämän ryhmän muotokuvat ovat muita vaihtelevampia. Kultarahoilla kuva on seppelöity ja laskokset
näkyvät, katko on matala. Pää on osittain takaa esitetty. Hopealla ei ole laskoksia näkyvissä, kuva on
usein pitkä ja kapea, katko on terävä. Myös lyhyt täyteläinen muotokuva esiintyy. AE noudattelee hopean



piirteitä, pitkä kapea muotokuva on luonteenomainen.   
   
                                                                                      
 
                                                                        RIC III
 

ANTONINUS PIUS
10.7.138 - 7.3.161

 
Hallituskauden kaikki säännölliset rahat lyötiin Roomassa, mutta joitakin rahoja on voitu lyödä
tilapäisesti maakunnissa.
Tällä hallituskaudella alkoi vakiintua tapa ilmaista rahoissa päiväys tribuunivuosien avulla. Yleisen
käsityksen mukaan Trajanuksen aikana tuli tavaksi pitää ensimmäisenä tribuunivuotena valtaannousun ja
joulukuun 9. päivän välistä aikaa, ja virka uudistettiin aina joulukuun 10. päivänä. Eräillä keisareilla tosin
tribuunivuosi näyttää vastanneen hallitusvuotta. Hallitsijan ja vallanperijän virkavuosien
yhteensovittaminen toi joissakin tapauksissa poikkeuksia yleiseen käytäntöön, mikä aiheuttaa
ajoitusongelmia.
Antoninus Piuksen tärkeimmät päivämäärät olivat 25.2.138, jolloin Hadrianus adoptoi hänet, 10.7.138
valtaannousu. 12.146 Marcus Aureliuksesta tuli kanssahallitsija, ja 7.3.161 Antoninus kuoli.
Rahoissa esiintyvät tribuunikaudet vuosilta 146 - 161 (TRP X - TRP XXIIII). Vuoden 146 rahat ovat
askarruttaneet tutkijoita siksi, että ei varmuudella tiedetä, miten Marcus Aureliuksen nimittäminen
tribuuniksi vaikutti Antoninuksen tapaan laskea tribuunivuosiaan. Aureliuksen viidettä tribuunivuotta ei
esiinny rahoilla. Konsulikauteen COS III viittaavien rahojen sarja ajoittuu vuosiin 140 - 143 (tai 144) ja
COS IIII ajoittuu ennen tribuunikausien merkitsemistä eli välille 145 - 146. Merkinnällä IMP II alettiin
lyödä rahaa vuonna 143, ja seuraavana vuonna käytettiin merkintää COS III DES IIII.
Keisarinna Faustinalle (F. vanhempi) lyötiin rahaa aikaisintaan vuonna 139, ensin pitkällä etusivun
tekstillä: FAVSTINA AVG ANTONINI AVG ja pian tavanomaisella tekstillä FAVSTINA AVGVSTA
kuolinvuoteen 141 asti. Vuonna 145 Marcus Aurelius avioitui Faustina nuoremman kanssa, ja tämän
rahat ovat ajoitettavissa vain arvaillen.
 

Tyypit ja tekstit
 
138 - 139: Antoninus käytti aluksi Hadrianuksen nimeä arvonimiensä yhteydessä ja otti käyttöön
arvonimet PIVS ja PATER PATRIAE vasta, kun oli saanut edeltäjänsä pyhitetyksi. Etusivun teksti
vakiintui muotoon ANTONINVS AVG PIVS PP.
Rahoissa hahmoteltiin uuden hallituskauden politiikkaa: Pietas on hallitsijan huomattavin luonteenpiirre,
Felicitas ja Fides lupasivat maallista hyvää ja Aequitas takasi viljan jakelun. Diana ja Minerva Victrix
korostivat keisarin valtaa ja huolenpitoa kansasta. Fides Militum takasi armeijan uskollisuuden. Victoria
ja ylipapin arvomerkit tulivat käyttöön vasta, kun Hadrianus oli julistettu jumalaksi.
Edellä kuvattujen tyyppien lisäksi on pelkästään pronssirahoilla myös muita. Annona ja laivan keula
viittaavat viljantuontiin meritse, Pax hallituskauden rauhaan, Moneta Augusti kaiken rahoittamiseen,
Roma Aeternan temppeli Hadrianukseen, Abundantia ja Fortuna Italiaan, Bonus Eventus, Genius PR ja
Salus Augusti ovat votumirahoja. Vuonna 139 oli hallituskauden ensimmäinen Liberalitas, joka esiintyy
rahoilla jakelunäkymällä.
Hadrianuksen tavoin Antoninus kuvasi rahoillaan provinsseja, mutta vain tahtoessaan korostaa
anteliaisuuttaan. Hän luopui uudelle hallitsijalle tulevasta kruunauslahjasta. Rahoissa provinssien
henkilöitymät ojentavat kruunua.
COS II (140 - 144): Näiden vuosien tapahtumista tiedetään melko vähän, eivätkä rahat niitä sanottavasti
valaise. Uusia rahatyyppejä tuli käyttöön melkoisesti, mutta monen tarkoituksesta voidaan esittää vain
arveluja. Romulus, Augustus, Roma Aeterna, Mars, Rhea Silvia ja naarassusi kaksosineen viittaavat
tuleviin 900- vuotisjuhliin (148). Hallitsijan persoonaa ja ominaisuuksia korostavat Pietas, Moneta ja
Ops.
Pronssirahat eivät aiheittensa monipuolisuudessa jää jälkeen hopea- ja kultarahoista. Niillä esitetään
erilaisia jumaluuksia, joista mainittakoon Juno Sospita. Hänen palvontansa oli keskittynyt Antoninuksen



synnyinseudulle. Huomiota on kiinnitetty myös Armenian antautumiseen ja Faustina nuoremman
kihlaamiseen Marcus Aureliukselle.
COS III (145 - 161): Suurin osa rahoista lienee lyöty vuosina 145 ja 146. Niissä haluttiin korostaa
saavutettuja etuja, yleistä rauhaa, uskontoa, hyvinvointia, yksimielisyyttä ja tietenkin hallitsijan
huolenpitoa ajallisista tarpeista. Tämä tapahtui käyttämällä aikaisempia aiheita, joihin tosin liittyi
muutamia uusiakin piirteitä. Jokin raha viittaa Faustinaan tai Marcus Aureliukseen, sotaan Britanniassa,
hallituskauden kymmenenteen vuoteen tai Rooman 900- vuotisjuhliin.
TRP X (146 - 147): Näin päivätyt rahat ovat hyvin harvinaisia.
TRP XI (147 - 148): Vota decennalia oli etusijalla.
TRP XII (148 - 149): Rooman perustamisen 900- vuotisjuhla ja Marcus Aureliuksen ja Faustinan
kaksoset runsaudensarvissa.
TRP XIII (149 - 150): Pronssirahaa lyötiin vähän, mutta tavallisten aiheiden lisäksi esiintyy Ceres ja
manalan jumalatar Proserpina. Koko hallituskauden ajan esiintyi runsaasti vilja-aiheita.
TRP XIIII (150 - 151): Uusina aiheina esiintyvät Justitia, Moneta, Pax ja Pietas. Uusia ovat myös
urhoollinen ja voittoisa Rooma sekä kahdeksanpylväinen temppeli. Etusivun tekstinä on IMP CAES T
AEL HADR ANTONINVS AVG.
TRP XV (151 - 152): Hallituskauden seitsemäs Liberalitas ja kolmas viisivuotiskausi. Annona, Victoria
ja Providentia uuden tyyppisenä, istuva Venus ja Antoninus hevosen selässä.
TRP XVI (152 - 153): Voittoisa Mars keihäineen, Indulgentia ja Libertas. Hopearahoilla pieni
kaksipylväinen temppeli, jonka sisällä on patsas, jäi käyttöön moneksi vuodeksi.
TRP XVII (153 - 154): Seitsemäs Liberalitas mainittiin edelleen. Herkules esiintyy leijonan nahkassa
jousen ja nuolen kera.
TRP XVIII (154 - 155): Jupiter Stator, Mars Victor ja Fides Exercituum viittaavat sotavalmisteluihin
Parthiaa vastaan. Britannian menestyksestä kertoo kivillä istuva Britannia.
TRP XIX (155 -156): Sotaiset aiheet korvasivat nyt Pax, Salus ja Victoria. Viljanjakelun paraneminen
kerrottiin tyypeillä Ceres ja Annona.
TRP XX (156 - 157): Rahoissa vihjattiin rauhan palauttamiseen Kreikassa. Kaksoset esiintyvät jälleen
runsaudensarvissa.
TRP XXI (157 - 158): Hallituskauden alusta tuli kuluneeksi 20 vuotta, jota juhlittiin useilla tyypeillä.
Samalla jaettiin kahdeksas Liberalitas.
TRP XXII (158 - 159): Juhla- ja votumirahojen lyönti jatkui. Augustuksen ja Livian temppelin
korjaamista kuvattiin kauniilla sarjalla, jossa on teksti Aed Divi Aug Rest. Patsaiden reunustamat portaat
johtavat temppeliin, jossa on kaksi patsasta. Katolla on nelivaljakko ja nurkissa patsaat.
TRP XXIII (150 - 160): Erikoisuutena esiintyvät datiivimuodot: Pietati ja Paci Aug. Jälleen on mukana
kaksoset - lisääntyikö keisariperhe jälleen kahdella?
TRP XXIIII (160 - 161): Vuorossa oli yhdeksäs Liberalitas. Faustinan kuolemaa kunnioitettiin.
Päällisin puolin Antoninuksen rahanlyönnissä ei ollut erikoisuuksia, mutta erityistä huomiota on
kiinnitetty viljan toimituksiin, votumeihin ja rahalahjoituksiin.
 

Faustina vanhemman rahat
 

Ennen kuolemaa lyödyissä rahoissa on teksti FAVSTINA AVG ANTONINI AVG varhainen.
Pronssirahoilla on teksti FAVSTINA AVG ANTONINI AVG PP (tai AVG PII PP). Tyyppeinä ovat
Concordia, Spes, Juno Regina, Vesta ja Venus Augusta.
Kuoleman jälkeen avainsana on AETERNITAS. Pieni ryhmä esittää jumalaksi julistamisen tekstillä
CONSECRATIO.
 

Marcus Aureliuksen rahat
 

Ensimmäiset rahat lyötiin vuonna 139 konsuliksi valinnan johdosta. Hänen konsulikausiaan kuvaavat
tekstit COS, COS DES II ja COS II sekä tribuunikausiaan TRP - TRP XV.
Tyypeillä kiinnitettiin huomiota vallanperijään rauhanomaisella Iuventas- hahmolla. Pappistunnukset ja
teksti Pietas Aug viittaavat uskontoon. Faustina nuoremman kihlaaminen esitetään Hilaritas- tyypillä.
Vuosina 151 - 152 alkoi ilmestyä sotaisia aiheita Britannian ja Parthian sotien takia. Salus ja Spes



osoittavat tilanteen helpottuneen.
 

Faustina nuoremman rahat
 

Ilmeisesti Faustina nuoremman rahat eivät liity mihinkään tapaukseen. Ne tekevät keisarinnaa tunnetuksi
eri jumalattarien maanpäällisenä vastineena. Etenkin Venus oli hänen esikuvanaan. Lukuisat hyveet
viittaavat häneen puolisona ja ainakin 12 lapsen äitinä.
 
 

MARCUS AURELIUS
7.3.161 - 17.3.180
LUCIUS VERUS
7.3.161 - 30.1.169

 
Antoninus Pius kuoli 7.3.161, jolloin Aureliuksella oli XV tribuunivuosi, ja kohta sen jälkeen Lucius
Verus valittiin tribuuniksi. Hänen toinen tribuunikautensa alkoi jo saman vuoden joulukuussa, jolloin
Marcus Aurelius vaihtoi tribuunikauttaan. Tämä oli johdonmukainen seuraus jo edellisten keisareiden
aikana alkaneesta tavasta. Perintönä edellisiltä vuosikymmeniltä tulivat myös vaikeudet ja hankaluudet
hallita laajaa valtakuntaa, joka oli jo tuudittautunut rauhantilaan rajojensa sisäpuolella.
Tuskin koskaan kaksi niin erilaista miestä on joutunut vastaamaan valtion johtamisesta. Marcus olisi
sopinut paremmin filosofiksi hyveellisenä ja hillittynä luonteeltaan. Hän kantoi kuitenkin vastuunsa maan
johtamisesta. Verus oli ylellisyyttä rakastava ja pintapuolinen ja antautui intohimoilleen velvol-
lisuuksistaan välittämättä. Kumpikin oli rauhaa rakastava, mutta joutui kohtalon ivaamana keskittymään
maan rajojen puolustamiseen. On luonnollista, että rahoilla esiintyy runsaasti sotaisia aiheita. Suurin osa
niistä on päivätty tribuunivuosin.
161 (M.A. TRP XV, L.V. TRP): Rauhan merkeissä alkanutta halituskautta kuvaa Concordia. Muut tyypit
olivat tavanomaisia: Felicitas, Providentia ja Salus. Sekä idässä että lännessä alkoivat rauhattomuudet,
Marcus kutsui miehet aseisiin ja nimitti Veruksen ylipäälliköksi.
162 (M.A. TRP XVI, L.V. TRP II): Sotaretki Parthiaa vastaan alkoi ja Verus johti joukot itään. Tähän
viitataan rahoilla PROFECTIO AVG TRP II. Veruksen terveys heikkeni, ja rahoille ilmestyi tyyppi
SALVTI AVGVSTOR.
163: Verus saapui Antiokiaan ja antautui huvituksiin. Sotajoukot selvittivät sotaa alipäälliköiden
johdolla, ja Verus sai arvo-nimen Armeniacus. Tähän liittyvissä rahoissa esitetään Armenia istumassa
aseiden keskellä.
164: Edellisen vuoden sotaiset aiheet toistuivat myös Aureliuksen rahoissa, joille lisättiin myös arvonimi
Armeniacus.
165: Sota idässä saatiin päätökseen. Verus sai arvonimen Parthicus Maximus. Vuoden lopulla lyötiin
voittoa juhlivia rahoja.
166: Rahoilla kerrottiin rauhasta ja Mesopotamian liittämisestä valtakuntaan. Loppukesällä keisarit saivat
arvonimen IMP IIII ja Aureliuskin arvonimen PARTH MAX.
167: Rahanlyönti oli vähäistä. Vuodenvaihteen Congiarum- juhlaan viitattiin tyypillä CONG AVG IIII.
Germaanit uhkasivat Rooman rajoja Tonavan pohjoispuolella.
168: Helmikuussa tuli käyttöön arvonimi IMP V. Rauhattomuudet Tonavan seuduilla lopetettiin vuoden
lopulla, ja keisarit lähtivät kohti Roomaa.
169 (M.A. TRP XXIII, L.V. TRP VIIII): Verus kuoli tammikuun lopussa, ja Aurelius luopui idän
saavutuksiin viittaavista arvonimistä. Vuoden lopulla alkoi uusi sotaretki germaaneja vastaan.
170 (TRP XXIIII): Vaikka sotaa käytiin täydellä teholla, se ei näy rahoilla, kuin pieninä viitteinä esim.
Minerva Bellatrix.
171: Sota-aiheet olivat nyt epätavallisen runsaita. Vuoden lopulla tuli käyttöön arvonimi IMP VI.
172: Victoria- tyyppejä lyötiin useita. Erityinen uutuus oli PROVIDENTIA AVG, jolla esiintyy myös
Commodus. Uusi arvonimi Germanicus tuli sekä Aureliukselle että Commodukselle.
173: Sodan tuloksiin viittaavia tyyppejä ovat RESTITVTORI ITALIAE, SECVRITAS PVBLICA ja
GERMANIA SVBLATA.
174: Sota päättyi, mutta tiedot sen kulusta ovat niukkoja ja epäluotettavia. Uusi arvonimi oli IMP VII, ja



Faustina sai poikkeuksellisen arvonimen Mater Castrorum.
175: Commodus tuli täysi-ikäiseksi 7.7.175. Hän nousi sotajoukon johtoon ja syyskuussa saavutetun
voiton ansiosta Aurelius sai arvonimet IMP VIII ja Sarmaticus. Joulukuussa Commodus sai tribuunin
vallan, ja Faustina kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen.
176 (TRP XXX): Rauhanolot vakiintuivat idässä, ja rahoilla korostetaan rauhaa.
177: Voittoon viittaavia aiheita on melkoisesti. Tonavalla puhkesi uusi sota, jonne Aurelius ja Commodus
lähtivät. Arvonimi IMP VIIII tuli keisarille jo syksyllä. Sodan valmistelut kuitenkin jatkuivat.
Marraskuussa Commodus sai arvonimen TRP III ja pian sen jälkeen Augustus, joten hän yleni keisariksi
Aureliuksen rinnalle.
178: Uuden sotaretken nimenä esiintyy Expeditio Germanica Secunda. Votumit viittaavat myös
sotaretkelle lähdöstä.
179: Voitto saavutettiin jo keväällä ja Aurelius sai arvonimen IMP X.
17.3.180: Aurelius kuoli leirissä lähellä Wieniä, ja Commodus palasi Roomaan, kun oli tehnyt
viholliselle edullisen rauhansopimuksen.
 

COMMODUS
(28.11.177-) 17.3.180 - 31.12.192

 
Yhdeksäntoistavuotias Commodus osoittautui pian melkoiseksi hulttioksi, joka teki vähitellen tyhjäksi
isänsä saavutukset. Valta luisui toisiin käsiin, mikä johti juonitteluihin ja väkivaltaan, jonka uhriksi
Commoduskin joutui 31-vuotiaana. Sitten alkoi sotilaskeisareiden vuosisata.
Kaikki Commoduksen rahat lyötiin Roomassa, ja ne on ajoitettavissa päivättyjen arvonimien perusteella.
Rahatyyppien valikoima on suuri ja niiden tulkinta jää enimmäkseen arvailujen varaan.
Divus Marcus Aureliuksen ja Crispinan rahat lyötiin hallituskauden alussa (181 - 183).
180: Voitto ja paluu Tonavalta kerrotaan rahoilla, joita jaettiin roomalaisille.
181: Uutta politiikkaa kuvailtiin monin tavoin: Victoria ja Pax, Securitas, Felicitas, Libertas, Annona ja
Aequitas.
182: Uudella tyypillä Commodus esitetään ratsain taistelemassa leijonaa vastaan, mikä viittaa
Commoduksen kiinnostukseen - sirkukseen. Suosiota pyrittiin palauttamaan rahaa jakamalla.
183: Sotilaallinen piirre lisääntyi Britannian tapahtumien johdosta. Lucillan johtama salaliitto paljastui.
Commoduksen suosikkihahmo Herkules ilmestyi rahoille.
184: Arvonimet Felix ja Britannicus kertovat Sarmatiassa ja Britanniassa saavutetuista voitoista.
Kymmenettä hallitusvuotta alettiin valmistella.
185: Uusi salaliitto paljastui. Sotajoukkojen uskollisuutta kiitettiin ja muistutettiin keisarin
pelastumisesta.
186: Valtion tarjoamaa hyvinvointia kuvattiin ja kunnia lankesi keisarille. Galliassa saavutetun
menestyksen johdosta ilmestyi uusi arvonimi IMP VIII. Commodus yritti uudistaa kalenteria, johon
viitannevat Janus ja Jupiter rahoilla.
187: Salamurhasuunnitelma paljastui Hilaritas- juhlassa, mikä kuvattiin rahoilla, joissa esiintyvät
Hilaritas ja Salus yhdessä. Hallitsijalle myönnettiin arvonimi Pater Senatus. Kolmea Monetaa kuvaava,
myöhemmin suosituksi tullut tyyppi ilmestyi ensi kertaa. Naishahmot kuvaavat kolmea eri metallia.
188: Edellisen vuoden tyypit saivat jatkoa. Herkules esitettiin Commoduksen näköisenä.
189: Kymmenen vuotta jatkunutta hallituskautta esiteltiin sekä saavutuksia että toiveita kuvaamalla. Tälle
vuodelle ajoittuvat vain COS V päivätyt rahat.
190: Hallituskaudelle toivotetaan toista kymmenvuotiskautta. Commodus esiintyy maanpiirin johtajana.
Rahapajan suojelijana esiintyi myös Apollo Monetalis.
191: Uusi Minerva oli nyt rauhantuoja, ja Herkules sai lisänimen Commodianus. Pelkällä päiväyksellä
COS VI päivätyt rahat ajoittuvat tälle vuodelle.
192: Commodus esiintyi areenan sankarina. Kansan suosion hän osti kahdeksannella ja yhdeksännellä
lahjoituksellaan. Rahoissa hänet samaistettiin Herkulekseen.
Commodus murhattiin uuden vuoden aattona.
 
Divus Marcus- tyypit ovat tavanomaisia: kotka, norsunelivaljakko ja hautajaisrovio.
Crispinan tyypit esittävät onnellisen avioliiton ja keisarinnan jumalallisuuden.



 
 

RIC IV/1
 
 
Tämä osa kattaa poikkeuksellisen kiintoisan ja tärkeän kauden. Se alkoi Antoninus Piuksen suvun
kukistuttua Pertinaxin ja Didius Julianuksen lyhyillä hallituskausilla. Sitten sisällissotien jälkeen alkoi
Septimius Severuksen sotilashallinto. Kausi päättyy Severuksen suvun rappioon.
Kauden luonne heijastuu rahanlyönnissä. Tyypit kommentoivat poliittisia muutoksia. Idän sisällissodan
takia Pescennius Niger avasi rahapajan Antiokiassa ja Severus muualla idässä. Lännessä vastaavasti
Albinus avasi Lugdunumin rahapajan. Parthian sotaretkiä varten avattiin rahapaja Laodicea ad Maressa.
Syyrian rahapaja ennakoi 200- luvun lopulla muodostettua uutta rahapajajärjestelmää.
Rahajärjestelmässä tapahtui seuraavia muutoksia:
1. Aureus pieneni väliaikaisesti 7,4 grammasta 6,7 grammaan Didius Julianuksen hallituskaudella.
Vuonna 215 se keveni jo 6,5 grammaan.
2. Hopean hienous laski Septimius Severuksen hallituskaudella noin 50 prosenttiin.
3. Vuonna 215 otettiin käyttöön uusi hopearaha. Se painoi 5,1 grammaa, ja keisarin muotokuvassa on
sädekruunu. Raha tunnetaan nykyään nimellä antoninianus.
a) sädekruunua oli käytetty kahden assin dupondiuksella ja kahden aureuksen biniolla, joten hopeallakin
voidaan olettaa merkityksen olleen kaksi denaria.
b) antoninianus painoi vain 1,5 kertaa denarin painon.
Caracalla, Macrinus ja Elagabalus lyöttivät sekä antoninianusta että denaria. Severus Alexander lyötti
antoninianusta rajoitetusti. Balbinus ja Pupienus lyöttivät sitä jälleen runsaasti, ja hallitseva hopearaha
antoninianuksesta tuli Gordianus III:n hallituskauden jälkeen. Se oli uusi inflaatiopolitiikan väline.
Denarin pienentämisen ja huonontamisen sijaan laskettiin liikkeelle vajaapainoinen kaksoisdenari.
4. Sinkin osuus väheni aurikalkumissa ja AE- rahan paino oli hyvin epäsäännöllinen.
 

Pertinax - Albinus
 
Vuosien 193 - 197 tapahtumat:
Commodus murhattiin uudenvuoden aattona 192, ja 1.1.193 senaatti hyväksyi keisariksi Pertinaxin.
28.3.193 pretoriaanit surmasivat Pertinaxin ja Didius Julianus nousi keisariksi lahjomalla heidät.
13.4.193 (?) Septimius Severus huudettiin keisariksi Carnuntumissa, ja kaksi viikkoa myöhemmin
Pescennius Niger Syyriassa.
Kesäkuussa Didius Julianus esitti Severusta alikeisariksi, mutta hän sai surmansa. Albinuksesta tehtiin
alikeisari, ja Severuksen ja Nigerin välillä käytiin sisällissota.
Vuonna 194 Severus löi idässä Nigerin. Talvella 195 - 196 Albinus huudettiin keisariksi Galliassa.
Severus löi Albinuksen joukot vuonna 197, ja Albinus kuoli taistelussa Lugdunumin lähellä.
 

PERTINAX
1.1.193 – 28.3.193

 
Lyhyen kauden kaikki rahat lyötiin Roomassa.
Tyyppivalikoima ei voinut olla suuri, mutta niiden valinta oli omaperäinen. Valtaannousu
vuodenvaihteessa selittää omistuksen Janukselle (IANO CONSERVAT). Kaupunkilaisille jaetut 150
denaria esiintyvät tyypillä LIBERATIS CIVIBVS. Väkivaltaisen kauden jälkeen oli luonnollista esittää
vapauden palauttamista.
Pertinax myi keisarin omaisuutta maksaakseen velkansa ja lahjan pretoriaanikaartilaisille.
Pertinax kuvataan historiankirjoissa heikoksi ja hyvää tarkoittaneeksi keisariksi. Rahat osoittavat selvästi
tarkoituksen ja vihjaavat myös heikkouksista. Rahojen omaperäisyys paljastaa hänen vikansa: hän rikkoi
perinteitä eikä esittänyt yhteyttään edeltäjiinsä.
 

DIDIUS JULIANUS
28.3.193 - 1.6.193



 
Kaikki rahat lyötiin Roomassa.
Nimi Severus lisättiin rahoihin ensimmäisten antien jälkeen. Se saattoi olla yksi hänen nimistään, mutta
sai lisää merkitystä, kun hän ehdotti Septimius Severusta alikeisarikseen.
Kulta- ja hopearahat lyötiin ensin ja AE- rahat toisessa annissa.
Aika ei sallinut tyyppien kehittelyä, ja vain alkuasetelma on esillä. Kiintoisa on analogia vuoden 69
tapahtumien kanssa. Pertinax oli uusi Galba ja Julianus uusi Otho. Vaikuttaa siltä, että Julianus olisi
tiennyt historian toistuvan.
Keisarien elämänkerran kirjoittaja mainitsee Julianuksen luvanneen kaartilaisille 25000 sestertiusta ja
antaneen 30000 sestertiusta. Tätä on pidetty keisariuden huutokauppana, mutta on syytä muistaa, että
Marcus Aurelius ja Lucius Verus antoivat vastaavassa tilaisuudessa 20000 sestertiusta.
Julianuksen vaimo Manlia Scantilla ja tytär Didia Clara saivat kumpikin arvonimen Augusta ja oikeuden
rahanlyöntiin.
 
 

PESCENNIUS NIGER
4.193 - 4.194

 
Pescennius Nigerin rahoilla on sama yleistyyli, joka viittaa yhteen rahapajaan. Tämä voi olla ainoastaan
Antiokia. Niger oli Syyrian kuvernööri ja perusti valtansa tähän maakuntaan.
 

Ajoitus
 

Lähteistä päätellen Niger nousi kapinaan pian Pertinaxin kuoltua ja joukot julistivat hänet keisariksi vasta
Julianuksen kuoltua. Hänet surmattiin pakomatkalla hävityn taistelun jälkeen Kilikiassa. Hän oli
ilmeisesti konsulina toisen kerran vuonna 194, joten vain tämän vuoden rahoilla on merkintä COS II.
 

Tyypit
 

Melkein kaikki rahat ovat hopeaa, kulta on harvinaista ja pronssirahaa ei lyöty lainkaan. Nimi IVSTVS
lisättiin tarkoituksella keisarin arvonimiin. Hän osoitti näin olevansa oikeudenmukainen. Kirjalliset
lähteet kertovat hänen olleen luonteeltaan vakaa ja rehellinen. Monet toivoivat hänelle menestystä ja
odottivat väärinkäytösten loppuvan.
Osa tyypeistä on tavanomaisia, mutta eksoottisia antiokialaisiakin on mukana. Pääteemoja on neljä:
jumaluudet, hyveet tai henkilöitymät, uusi kulta-aika ja onni Severusta vastaan käydyissä sodissa.
Nigerin tyyppiin VICTORIA IVSTI  AVG Severus vastasi tyypillä VICTORIA SEVERI AVG.
Nigerillä oli hyvä maine sotilaana ja Aasian kuvernööri Aemilianus oli hänen tukenaan. Idän joukot
kuitenkin hävisivät Severuksen illyrialaisille. Niger kärsi useita tappioita, jotka päättyivät sekasortoon ja
keisarin kuolemaan. Rahat edustavat, kuten useimmiten, vain toiveita ja unelmia. Severuksen idässä
lyödyt rahat jatkoivat Nigerin aatemaailmaa.
 

CLODIUS ALBINUS
4.193 - 5.196 - 19.2.197

 
Clodius Albinuksen rahat jakaantuvat kahteen selvästi eroavaan ryhmään:
a) rahat, joissa on arvonimi Caesar, ovat Rooman rahapajan tyyppisiä vuosilta 193 - 195.
b) rahat, joissa on arvonimi Augustus, ovat toisen tyylisiä. Pajan on täytynyt olla Albinuksen tukialueella
Galliassa. Denari, jossa on teksti GENIO LVGDVNI, vihjaa pajan sijaintipaikaksi Lugdunumia.
 

Ajoitus
 

Kun Severus toivotettiin tervetulleeksi Roomaan Didius Julianuksen kuoltua, hän vapautti kätensä
Pescennius Nigerin suhteen tarjoamalla alikeisarin arvon Clodius Albinukselle. Albinus oli Britannian
kuvernöörinä hallinnut lännessä, kun Severus soti idässä. Albinuksen Rooman rahat lyötiin melko



varhain. Arvonimi COS esiintyy vuoden 193 rahoissa ja COS II vuoden 194 rahoissa. Viimeistään
vuoden 196 alussa Albinuksen ja Severuksen välit katkesivat. Severuksen voitto Nigeristä ja omien
poikien ottaminen vallanperimysjärjestykseen avasivat Albinuksen silmät. Toisaalta Albinuksen suosio
oli Roomassa liian hyvä Severuksen mielestä.
Aikaisin etusivun teksti on D CLODIVS ALBIN(VS) CAES, johon pian lisättiin Septimius
kohteliaisuuden osoituksena Severukselle. Tämä esiintyy vielä Lugdunumin rahoilla.
Lugdunumin etusivun tekstejä on neljä, joita mahdollisesti käytettiin samanaikaisesti.
                     

Tyypit
 

Rooma: Muotokuva on paljaspäinen ja realistinen, Albinuksella kerrotaan olleen tuuheat kulmakarvat ja
kihara tukka.
Providentia Augusti viittaa vallanperimykseen. Albinuksen kotiseutu, Hadrumentum Afrikassa vaikutti
Saeculus Frugiferum- tyypin valintaan.
Lugdunum: Arvonimet Augustus ja COS II mainitaan johdonmukaisesti. Muotokuva on huomattavasti
heikompi kuin roomalainen.
Uusi asema ja politiikka ovat esillä. Maakunnallisien viittauksien mukana esiintyy myös Lugdunum.
Joukkojen uskollisuuteen vedottiin Lugdunumin taistelujen aikana ja tämä anti kätkettiin tappion
häämöttäessä.
Niger ja Albinus ovat saaneet kunniaa, koska he vastustivat Severuksen dynastisia tavoitteita, joista
roomalaisilla oli huonoja kokemuksia tuoreessa muistissa. Arabian legioonan kapinointi Severusta
vastaan Albinuksen nimissä osoittaa, että Albinus oli suosittu.
 
 

SEPTIMIUS SEVERUS
9.4.193 - 4.2.211

 
Septimius Severuksen rahojen valtaosa lyötiin Roomassa, ja muut on helppo erottaa tyylin ja
valmistustavan perusteella. Varhaisimmat rahat lyötiin pienille, paksuhkoille aihioille, suuremmat aihiot
tulivat käyttöön noin vuonna 200. Varhainen tyyli on jäykkä ja yksitoikkoinen. Myöhempi tyyli on
joustava ja kehittyi taiteelliseen suuntaan. Julia Domnan rahoissa taiteellisuudessa on idän lahjakkuutta.
Idässä toimi ainakin kolme rahapajaa:
Aleksandria käytti luonteenomaista tekstiä: IMP CAE L SEPT SEV PERT AVG, muotokuva ja tyyli
olivat erikoisia. Kuvat ovat epätavallisen suuria ja kirjaimet kookkaita, mutta säännöllisiä. Paja löi
denareja ja vähän aureuksia.
Laodicea ad Mare löi enimmäkseen denareja tekstillä L SEPT SEV PERT AVG IMP (I - VIII).
Emesa löi denareja ja vain niukasti aureuksia tekstillä IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS II. Julia
Domnan rahaa lyötiin runsaasti.
Syyrian pajoissa käytettiin pieniä leimasimia ja työn jälki oli siistiä. Kirjaimet E, F ja R ovat ”itäisiä”.
Laodiceassa lyötiin rahaa myös Caracallan, Plautillan ja Getan nimiin.
Lännessä Severuksen rahaa löi vain Rooman rahapaja.
Severus oli toisen sisällissodan Vespasianus, lopullinen voittaja ja rauhan palauttaja. Mutta hän poikkesi
suuresti edeltäjästään. Hän antoi rahanlyönnin jatkua maakunnissa lähes kymmenen vuotta ja otti
askeleen Diocletianuksen järjestelmää kohti.
 

Ajoitus
 

Rooma: Severuksen rahojen enemmistö on päivätty joko imperaattori- tai tribuunikausien numeroinnin
perusteella. Severuksen konsulivuodet olivat: COS II / 194, COS III / 202, Caracallan: COS / 202, COS
II / 205 ja COS III / 208 ja Getan: COS / 205 ja COS II / 208.
Muotokuvan kehitys auttaa päiväämättömien rahojen ajoituksessa.
Julia Domnan rahat ajoittuvat tekstin perusteella:
193 - 196  IVLIA DOMNA AVG,
196 - 211  IVLIA AVGVSTA,



211 - 218  IVLIA PIA FELIX AVG.
Plautillan pieni rahanlyönti keskittyi vuoteen 202, jolloin hän meni naimisiin Caracallan kanssa.
Idän rahapajat: Aleksandria toimi vuoteen 195 asti.
Laodicea löi paikallisluonteista rahaa vuoteen 196 asti ja sitten Rooman pajan alaisena vuoteen 202.
Emesa toimi rinnan edellisen kanssa vuoteen 195 asti, jolloin se näyttää lopettaneen.
Severuksen Cistoforuksia lyötiin vuoteen 198 asti Kappadokiassa.
 

Tyypit
 

Tyypit voidaan jakaa kolmeen jaksoon:
a) 193 - 197: sodat Nigeriä ja Albinusta vastaan,
b) 197 - 203: idän sodat ja paluu Roomaan,
c) 203 - 211: Rooman aika ja sotaretki Britanniaan,
Sotien tyypeillä esiintyvät viisitoista legioonaa nimeltä mainittuna. Pertinaxia kunnioitettiin
pyhitysrahoin.
Myöhemmin takasivun tekstiksi tuli pelkkä arvonimilistaus.
Caracallan nimitys alikeisariksi ja Severuksen itseadoptio Antoninusten sukuun Commoduksen veljeksi
esiteltiin.
Dynastia oli varmistettu, kun Albinus kuoli. Vespasianuksen tavoin Severuksella oli kaksi poikaa, joista
ainakin toinen seuraisi häntä hallitsijana.
Auringonjumala sai keisarinnan vaikutuksesta merkittävää huomiota.
Idän sotien päättymistä seurasi suuri anti, jolla Severuksella on uusi arvonimi Parthicus Maximus.
Seuraavassa annissa arvonimiä vähennettiin ja tekstiä lyhennettiin: Severus Aug Part Max. Vuonna 201
Severus otti käyttöön lisänimen Pius. Pronssirahan lyönti väheni vuodesta 200 lähtien.
Britannian sodan aikana Severus sai arvonimen Britannicus vuonna 209, ja vuonna 211 hän kuoli
Yorkissa.
 

Julia Domna
 

Ensimmäisessä annissa on etusivun teksti IVLIA DOMNA AVG. Tyypissä Fecunditas on mukana hänen
kaksi lasta. Myöhemmissä anneissa Julia esiintyy usein poikiensa seurassa. Itäinen painotus valtasi alaa,
ja Kybelelle osoitettiin kunnioitusta.
 

Caracalla
 

Caracallan nimitys alikeisariksi oli Severuksen puolustautumista sekä Albinusta että senaattia vastaan.
Adoptioperiaatetta ei noudatettu, kun Marcus Aurelius nimitti Commoduksen seuraajakseen.
Severuksellakaan ei ollut aikomustakaan valita pätevintä, mutta Caracallasta ei vielä voitu päätellä mitä
hänestä oli tuleva. Hänelle otettiin nimeksi Antoninus.
Augustuksen arvonimen saatuaan Caracalla alkoi saada vastuuta. Takasivulla AVG muuttui
monikolliseksi AVGG. Vuonna 201 Caracalla jakoi isänsä kanssa Parthian sodan triumfin ja sai
arvonimen Parthicus Maximus. Vuonna 210 Caracalla sai arvonimen Britannicus.
 

Plautilla
 

Rahaa alettiin lyödä vuonna 202, ja tyypeillä kuvattiin avioliittoa ja toivottiin lapsia.
 

Geta
 

Aluksi noudatettiin Caracallan mallia, mutta kun Caracalla ylennettiin, Getalle jäi aikaa kehitellä
alikeisarityyppejä. Arvonimeksi tuli Pontifex. Vuonna 209 Geta odotti jo ylennystä ja Britannian
taistelujen jälkeen hänen nimensä muuttui muotoon P Sept Geta Pius Aug Brit.
 
 



CARACALLA
(27.5.209) - 4.2.211 - 8.4.217

 
Vain Rooman rahapaja löi keisarin rahaa.
Suuri osa rahoista on ajoitettu arvonimillä, joista numeroimattomat olivat käytössä seuraavasti:
211 - 213: BRIT,
213:  PIUS FELIX,
213 - 217: GERM.
Uusi hopearaha, antoninianus ilmestyi vuoden 214 lopulla.
Julia Domnan rahat tekstillä IVLIA PIA FELIX AVG ajoittuvat heti Severuksen kuoleman jälkeen.
 
Vuonna 211 Caracalla otti käyttöön arvonimen Pater Patriae. Britannian sota on teemana, ja sodan voittoa
kuvataan veljesten Caracalla ja Geta yhteisymmärryksellä.
Getan murha tapahtui joulukuussa vuonna 211, joka näkyy rahoilla enimmäkseen vain Getan nimen ja
muotokuvan poistolla.
Rahapajan järjestelyssä tehtiin muutoksia, joka kerrottiin vuonna 213 lyödyillä rahoilla kolmen Monetan
tyypillä.
Julia Domnan pyhitysrahat lyötiin ilmeisesti vasta Elagabaluksen hallituskaudella.
Getan rahaa lyötiin vuoteen 212 asti, ja hänen rahoillaan esiintyvät kolme Monetaa osoittavat, että Geta
oli mukana rahapajan johdossa.
 
 
                                                                      RIC IV/2
 
 
Tällä kaudella valta siirtyi senaatilta sotilaiden käsiin. Macrinus oli ensimmäinen keisari, joka ei ollut
senaatin jäsen. Maximinus oli puoliksi barbaari eikä noustessaan keisariksi edes odottanut senaatin
hyväksymistä. Balbinuksen ja Pupienuksen yhteishallinto oli senaatin viimeinen yritys palauttaa valtaa
itselleen.
Rahajärjestelmä pysyi pääpiirteittäin ennallaan, mutta antoninianuksen lyönti keskeytyi Elagabaluksen
hallituskauden alussa jatkuakseen vasta Severus Alexanderin tai Maximinuksen aikana. Vasta Balbinus ja
Pupienus lyöttivät antoninianusta suuria määriä. Näyttää siltä, että antoninianuksen ja denarin suhde ei
vakiintunut helposti. Tämä lyhyt kausi kertoo yrityksestä säilyttää denari perinteisessä asemassaan.
Kultarahaa lyötiin edelleen suunnilleen 50 kappaletta naulasta. Maximinuksen kultarahat ovat
suhteettoman harvinaisia, hänellä oli ilmeisesti kullalle muuta käyttöä.
Rahapajan jakautuminen työpajoihin alkoi näkyä jo Philippus I:n hallituskauden lopulla. Suuren
Dorchesterin aarteen rahoista päätellen antoninianusta lyötiin kuudessa työpajassa ja tyyppi vaihdettiin
puolen vuoden välein.
 

MACRINUS ja DIADUMENIANUS
11.4.217 - 8.6.218

 
Caracallan murha muodosti samanlaisen tilanteen kuin Neron kuolema. Laaja helpotus, kun vihattu
tyranni oli poistettu, seuraajan puuttuminen ja ikääntyneen kenraalin valinta uudeksi keisariksi olivat
yhteisiä piirteitä.
Macrinus ei ollut nerokas hallitsija ja joutui lyhyen hallituskautensa aikana maksamaan suuria kuluja
kevyestä kukkarostaan. Hänen uudistusyrityksensä olivat sellaisinaan yleviä, mutta aiheuttivat vain
ärtymystä. Toisaalta Caracallan säätämän verotaakan kevennys ei tyydyttänyt senaattia. Sotatoimissakin
hänellä oli huono onni, sotaretki Parthiaa vastaan päättyi nolosti.
Lopuksi Macrinus ja hänen 9- vuotias poikansa Diadumenianus joutuivat omien joukkojensa uhriksi.
Vaikka Macrinus ei saanut kunniaa roomalaisille, hänen hallituskautensa oli terveen valtiotaidon väliaika
Caracallan katkeran tyrannian jälkeen ja ennen Elagabaluksen nöyryytyksiä.
 

Ajoitus



 
M. Opelius Macrinus huudettiin keisariksi 11.4.217 (TRP COS) Syyriassa neljä päivää Caracallan
murhan jälkeen. Diadumenianuksesta tuli alikeisari.
Macrinus omaksui nimen Severus ja antoi pojalleen nimen Antoninus. Parthian kuningas hyökkäsi
syksyllä 217 Mesopotamiaan ja Macrinus hävisi kaksi taistelua Nisibiksen luona.
Joulukuussa (TRP II) Macrinus pienensi maatilojen veron kymmenestä viiteen prosenttiin.
Vuonna 218 (COS II) Macrinus joutui maksamaan 15 miljoonan drakhman sotakorvaukset Parthialle.
22.4.218 Diadumenianus ylennettiin Augustukseksi ja kukin legioonalainen sai 1000 denarin lahjan ja
lupauksen lisäeduista. Myös kansalle jaettiin rahaa.
16.5.218 Elagabalus huudettiin keisariksi Emesassa.
8.6.218 Elagabaluksen joukot löivät Macrinuksen, joka pakeni. Macrinus ja Diadumenianus surmattiin
Kappadokiassa kuun lopulla.
 
 
Macrinuksen rahat ovat harvinaisia. Pääosa tyypeistä on tavanmukaisia. Parthian sota ja rahan jakelu
esitettiin rahoissa.
Diadumenianuksen rahat ovat vielä harvinaisempia. Muotokuvaa lukuunottamatta ne eivät ole
kiinnostavia.
Suuri osa denareista on huonoa hopeaa.
Antiokiassa on saatettu lyödä paikallisrahan ohella roomalaista rahaa. Muotokuvista on osa
teräväpiirteisiä, keski-ikäisen miehen kuvia, ja osassa on karkea pitkäpartainen vanhan miehen kuva.
Edellinen on ilmeisesti Rooman rahapajan ja jälkimmäinen idässä lyöty, koska täällä keisari tunnettiin
paremmin.
Myös Diadumenianuksesta on kaksi muotokuvaa, joista Elagabaluksen näköinen kuuluu Antiokiaan.
 
 

ELAGABALUS
16.5.218 - 11.3.222

 
Valtiotaito ja hallinto elivät Elagabaluksen hallituskaudella hiljaiseloa. Pappiskeisari esitti julmuuden ja
fanaattisuuden näytöstä, jota roomalaiset inhosivat ja häpesivät.
Roomaan saapumisen jälkeen keisari keräsi ympärilleen pakanuutta eikä osoittanut mielenkiintoa
Rooman ihanteisiin. Perinteet poljettiin maahan ja hyvän maun rajat rikottiin häpeilemättä julkisesti.
Kaupungin suojelujumalatar prostituoitiin ja Vestan neitsyiden pyhyyttä loukattiin julmasti.
Uskonnollisen naamion takana raivosivat alhaiset intohimot ja moraalin lyhyydestä tuli tie hallinnon
portaille. Elagabalusta ei ymmärretty Roomassa.
Luultavasti ainoa terve toimenpide hallituskaudella oli Severus Alexanderin nimitys alikeisariksi
10.7.221. Senaatti näyttää olleen tämän takana, vaikka Julia Maesallakin oli vaikutusta. Taatakseen oman
asemansa hän taivutteli Elagabaluksen adoptoimaan Alexanderin. Armeijalle nimitys oli mieleinen ja
näin vältettiin ainakin hetkeksi kumouksen puhkeaminen. Pian Elagabalus huomasi serkkunsa suosion
olevan itselleen vaarallinen ja suunnitteli Alexanderin syrjäyttämistä ensin laillisin keinoin ja
myöhemmin laittomin keinoin. Tarkat naiset, Maesa ja Mamaea estivät aikeitten toteutumisen.
Elagabaluksen rahat vastaavat hallituskauden yleisluonnetta. Vain hyvin vähän esiintyy historiaan
kuuluvia aiheita. Itäiset kultit sen sijaan ovat hyvin esillä.
Keisari nimitettiin 'Voittamattoman Aurinkojumalan Elagabaluksen' papiksi. Tämä arvonimi on muita
paremmin esillä muualla kuin rahoilla, joilla esiintyy tavanomainen muoto: IMP CAES M AVR
ANTONINVS PIVS FELIX AVG eri tavoin lyhennettynä.
Takasivulla keisarin pappisasema on etusijalla. Aurinkojumalalle tuli uutta merkitystä. Vanhaan
roomalaiseen mytologiaan saatiin vaihtelua. Elagabalus ei pystynyt paheillaan poistamaan aurinko-
jumalan suosiota, joka oli merkittävä vielä Aurelianuksen ja Konstantinuksen aikoina.
Elagabaluksen kolme vaimoa, äiti ja isoäiti saivat muotokuvansa rahoille.
Antiokian rahapaja löi vielä Elagabaluksenkin rahaa. Ehkä vuonna 219 lyötiin anti Nicomediassa.
Roomassa lyödyt rahat ovat huoliteltuja ja tekstien kirjaimet tasaisia.
 



 
SEVERUS ALEXANDER

13.3.222 - 22.3.235
 
Elagabaluksen toiminta oli verottanut valtakuntaa sietorajan yli. Severus Alexander oli serkkunsa
täydellinen vastakohta, periaatteen mies ja hyväntekijä. Hänen hallituskaudelle oli luonteenomaista terve
ja suorastaan nerokas johto.
Alexanderin heikkous oli liian suuri riippuvuus äidistään. Alaikäisyyden vuodet Julia Mamaea toimi
sijaishallitsijana, mutta täysi-ikäisen keisarin ohjailu herätti yleistä vastustusta.
Alexander yritti siirtää valtaa takaisin senaatille, mutta rauha vaikutti tehokkaammin tähän suuntaan.
Rahoilla on julkisten rakennusten valmistuminen ja rahajärjestelmän vakiinnuttaminen hyvin esillä.
Kaikkia viittauksia Elagabalukseen vältettiin, mutta aurinkojumala saattoi palata rahoille hallituskauden
lopulla.
Julia Maesa kuoli vuonna 223, ja hänen muistoksi lyötiin consecratio- rahoja.
Vuonna 225 Alexander meni naimisiin Sallustia Barbia Orbianan kanssa, mutta pian hänet karkotettiin
Afrikkaan. Orbianan rahaa lyötiin pian vuoden 225 jälkeen.
Idässä lähestyi vuonna 230 Artaxerkseksen vaara, ja keisari lähti Antiokiaan. Vaara torjuttiin ja
Alexander juhli voittoa syyskuussa vuonna 232.
Samaan aikaan syttyi rauhattomuutta Reinillä ja Tonavalla. Keisari keskitti joukot Mainziin, mutta
Illyrian joukkojen tyytymättömyys osoittautui kohtalokkaammaksi.
Tonavan legioonat osoittivat luottamuksensa Maximinukselle, traakialaiselle, joka oli kohonnut
asemaansa fyysisien ominaisuuksiensa ansiosta. Maaliskuussa 235 Maximinus huudettiin keisariksi ja
muutaman päivän kuluttua Alexander salamurhattiin leirissä Mainzin lähellä.
 

MAXIMINUS I
22.3.235 - 4.238

 
C Julius Verus Maximinus oli alkuperältään traakialainen. Suuren kokonsa ja valtavien voimiensa
ansiosta hän oli jo nuorena miehenä kiinnittänyt Septimius Severuksen huomiota ja päässyt Rooman
ratsuväkeen. Hän yleni nopeasti ja oli Caracallan aikana jo sadanpäämies. Severus Alexanderin aikana
hän pääsi ratsuritareihin ja nousi prefektiksi. 62- vuotias, tiukan kurin pitäjä, voimistaan ja sisustaan
tunnettu puolibarbaari saattoi olla sotilaille mieluisa keisari.
Senaatti hyväksyi nimityksen pitkin hampain. Maximinuksen suhde senaattiin huononi, kun siltä
sympatiaa saanut Magnus paljastui salamurhan suunnittelijaksi. Salaliittolaisten rankaisu johti toiseen
kapinaan, joka epäonnistui. Maximinuksesta tuli epäluuloinen ja katkera. Hän nosti sotilaiden palkkaa ja
keräsi rahat temppeleiltä ja yksityishenkilöiltä.
Vuoden 236 alussa Maximinus omaksui arvonimen Germanicus Maximus ja hänen poikansa, alikeisari
Maximus sai lisänimen Germanicus.
Seuraavina kahtena vuonna keisarin päämaja oli Sirmiumissa. Siellä hän johti sotia, joiden ansiosta hän
omaksui arvonimet Sarmaticus ja Dacicus. Hän oli vielä Sirmiumissa maaliskuussa vuonna 238, jolloin
Gordianukset nimitettiin keisareiksi.
Senaatti riemuitsi kuultuaan vallankaappauksesta. Kokenut hallintomies oli asetettu tyrannin
vastapainoksi. Senaatti julisti Maximinuksen valtakunnan viholliseksi ja nimitti kollegion puolustamaan
Italiaa.
Vain 22 päivää vallassa olleet Gordianukset kuolivat taisteluissa Numidian kuvernöörin joukkoja vastaan.
Maximinus oli jo suunnitellut hyökkäystä Italiaan, kun tieto Gordianusten kuolemasta aiheutti kauhua
Roomassa, jossa kiirehdittiin uusien keisareiden nimitystä. Balbinus ja Pupienus nimittivät Gordianus I:n
pojanpojan M Antoninus Gordianuksen alikeisariksi. Pupienus lähti Maximinusta vastaan ja Balbinus jäi
Roomaan.
Maximinus eteni Aquileiaan, joka kieltäytyi antamasta joukoille suojaa. Joukot kapinoivat ja surmasivat
Maximinuksen ja Maximuksen.
Balbinus ja Pupienus alkoivat keskittyä sisäpolitiikkaan, ja saattoivat suunnitella uusia sotaretkiä
Germaniaan ja Persiaan.
Keisareiden keskenäiset kiistat ja pretoriaanien senaatin vastainen mieliala sekoittivat tasapainon.



Kesäkuun lopulla 238 pretoriaanit ottivat ohjat käsiinsä, Balbinus ja Pupienus murhattiin ja keisariksi
nostettiin 13- vuotias Gordianus III.
Käytännöllisesti katsoen koko rahanlyönti tapahtui Roomassa. Muutama poikkeavan karkea denari on
lyöty ilmeisesti idässä.
Vuosina 235 - 238 kultarahaa lyötiin säästeliäästi. Hopealle lyötiin lähes yksinomaan denareja.
Pronssirahaa lyötiin melko runsaasti mutta enimmäkseen sestertiuksia.
Maximinuksen rahaa lyötiin Roomassa maalis- huhtikuulle vuonna 238, jolloin paja siirtyi lyömään
Balbinuksen ja Pupienuksen rahaa. Aluksi rahapajalla ei ollut kunnollista mallia, joten muotokuva
muunneltiin Alexanderin viimeisestä. Toisessa muotokuvassa erottuu jo selvästi suuri leuka.
 

PAULINA
 
Muotokuvien perusteella on DIVA PAVLINA- rahat voitu sijoittaa Maximinuksen hallituskaudelle.
Nämä harvinaiset rahat ovat tavanomaisia pyhitystyyppejä.
 

MAXIMUS
 
Vain yksi aureus tunnetaan ja denarit ovat harvinaisia. Pronssirahat ovat suhteellisen yleisiä. Arvonimen
Germanicus perusteella rahat voidaan jakaa kahteen ryhmään. Tyypit olivat perinteisiä vallanperijälle.
 

GORDIANUS I ja II
1.238 - 1.238

 
Kaikki rahat lyötiin Roomassa. Kultarahat ovat erittäin harvinaisia, denarit harvinaisia ja pronssille
lyötiin vain sestertiuksia.
Vain Gordianus I:llä oli käytössä päiväys: PM TRP COS PP.
Muotokuvat ovat samanlaisia, mutta Gordianus II:n korkeampi otsa auttaa tunnistamista.
 

BALBINUS ja PUPIENUS
2.238 - 5.238

 
Kaikki rahat lyötiin Roomassa. Kulta on äärettömän harvinaista, denarit ja antoninianukset täydensivät
toisiaan ja pronssille lyötiin pääasiassa yhteisiä sestertiuksia.
Etusivun tekstit olivat muotoa: IMP C D CAEL BALBINVS AVG ja IMP C M CLOD PVPIENVS AVG
antoninianuksilla ja sestertiuksilla: IMP CAES C CAEL BALBINVS AVG ja IMP CAES M CLOD
PVPIENVS AVG tai IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG.
Antoninianuksia lyötiin ilmeisesti kuudessa työpajassa.
Denarityyppi oli molemmilla keisarilla sama. Antoninianuksia lyötiin kaksi erillistä sarjaa, joissa on kama
kuva-aihe: kädenpuristus.
 
 
                                                                      RIC IV/3
 
 
Tämä osa täydentää jakson Augustuksesta Diocletianukseen. Työ alkoi ensimmäisen maailmansodan
päätyttyä ja jatkui rauhan vuodet toiseen maailmansotaan asti. Sota sekoitti tutkimuksen langat ja
vaaransi arvokkaan tutkimusaineiston olemassaolon.
Työn eteneminen on syventänyt tietoja rahapajan työskentelystä. Aivan selvästi Rooman rahapajaa
johdettiin keskitetysti. Näin saatiin säännöllinen rahantuotanto toimimaan useissa työpajoissa. Selvät
merkit työpajojen olemassaolosta ilmestyivät rahoille Philippuksen ja Valerianuksen hallituskausilla,
mutta perinteen voidaan arvella olleen aikaisempaa perua.
Muutama vuosi sitten löydetty yli 22 000 antoninianuksen aarre toi uutta valoa jaksolle Gordianus III:n
kaudesta Trebonianus Galluksen kaudelle. Se paljasti kerralla yleiset ja harvinaiset rahat sekä lyönnin
keston. Gordianus III:n hallituskaudella Rooman rahapajassa oli kuusi työpajaa, joista kukin löi omaa



tyyppiään. Työpajat kehittivät oman luonteensa, jonka perusteella ne voidaan erotella toisistaan.
Yllättävää on ollut todeta, miten vanhemmat luettelot ovat sekoittaneet ja hämmentäneet Rooman
rahajärjestelmästä saatua kuvaa. Suuri määrä epäilyttävää ja väärää aineistoa aidon seassa tekee ne
epäluotettaviksi.
Rahojen harvinaisuus kiinnostaa sekä tutkijaa että keräilijää. RIC:n luokittelu ei ole kovin tarkka, mutta
kertoo rahojen suhteellisesta yleisyydestä.
 

Historia
 

Tämän osan kattama kausi oli onneton ja huonosti muistiin merkitty, mutta erittäin kiinnostava.
Barbaarisotilaan tyrannia oli katkaistu senaatin kapinalla. Valtaan nostettiin kaksi keisaria, mutta heiltä
puuttui yhteisymmärrys ja armeijan tuki. Pretoriaanien kapinan yhteydessä heidät surmattiin ja nuori
Gordianus III nostettiin keisariksi. Politiikkaan ei tullut ratkaisevaa muutosta, senaattorit pitivät vallan
ohjaksia. Keisarin nuoruus oli haaste kykeneville ja vallanhaluisille miehille. Palatsissa oli keisarin
ohjaajana, opettajana, pääministerinä ja jopa valtionhoitajana pretoriaaniprefekti. Vuodesta 241
tehtävässä toimi Timisitheus, jonka tytär Tranquillina naitettiin Gordianukselle.
Gordianus lähti Persian sotaan prefektinsä saattamana ja saavutti huomattavan voiton, mutta Timisitheus
kuoli. Hänen seuraajaksi nousi Philippus, joka oli yhtä kunnianhimoinen ja kyvykäs, mutta varmasti
häikäilemättömämpi. Hän ei tyytynyt hallitsemaan Gordianuksen nimissä, vaan järjesti keisarille
hankaluuksia, pilasi hänen valtansa sekä lopulta murhasi hänet.
Philippus hallitsi viisaasti ja kohtuullisesti. Persian kanssa solmittu rauha ei ollut häpeällinen, vaikka
kiire Roomaan pakotti tekemään nopean ratkaisun. Philippus perusti dynastian nimittämällä Otacilia
Severan Augustaksi ja poikansa Philippus II:n alikeisariksi ja pian Augustukseksi. Tämän lisäksi hän
nimitti muita sukulaisiaan tärkeisiin virkoihin, mutta nämä hallitsivat väärin ja nostattivat kapinamieltä
sen sijaan, että olisivat edistäneet rauhaa.
Tonavan rintamalla Philippus saavutti huomattavia voittoja, mutta uusia harmeja syttyi vuonna 248, kun
vallantavoittelija Pacatianus ja gootit uhkasivat rauhaa. Vallantavoittelija kaatui pian, mutta järjestystä
valvomaan asetettu Decius joutui joukkojensa painostamana pukeutumaan purppuraan. Philippus kaatui
lyhyen taistelun jälkeen ja pretoriaanit surmasivat Philippus II:n.
Decius omaksui Roomaan saavuttuaan Trajanuksen nimen ja osoitti aikeensa hallita eri hengessä kuin
Philippus. Ystävällisyys ja maltillisuus eivät olleet tarpeeksi. Vanha roomalainen kuri oli palautettava
armeijaan ja valtakuntaan. Hyvinvoinnin elinehto, jumalallinen rauha oli kuitenkin rikottu. Uskonto
pyrittiin palauttamaan ennalleen ja uudet tuulet, kristinusko mukaanlukien pyrittiin pakottamaan
sopusointuun.
Decius joutui käyttämään enimmän osan ajastaan ja voimistaan goottien torjumiseen. Hän kaatui
hävityssä taistelussa ja jätti seuraajalleen Trebonianus Gallukselle ainoaksi mahdollisuudeksi rauhan
ostamisen voittoisilta gooteilta. Gallus ja hänen poikansa Volusianus, josta tuli toinen keisari, kun
Deciuksen poika Hostilianus kuoli, olivat hallituskauden Roomassa. Uskontopolitiikka jatkui ennallaan,
mutta puhjennut ruttoepidemia aiheutti uuden uhkan. Galluksen dynastia menestyi yhtä huonosti kuin
hänen edeltäjiensä.
Idässä ja Tonavalla puhkesi uusia levottomuuksia, ja menestynyt kenraali Aemilianus kukisti Galluksen.
Hänellä oli omia aikeita valtakunnan suhteen, mutta Valerianus huudettiin keisariksi Raetiassa ja joukot
hylkäsivät Aemilianuksen.
Valerianus ja hänen poikansa Gallienus joutuivat kohtaamaan valtakunnan toivottomassa kriisissä, joka
melkein hajoitti sen. Valerianus kuoli häpeällisessä vankeudessa Persiassa ja Gallienus salamurhattiin
kymmenen vuotta myöhemmin.
 

Rahanlyönti
 
Gordianuksen rahanlyönti jakaantuu kolmeen jaksoon.
Ensimmäinen, äidin ja suosikkien johdatusvuodet, on varovainen ja hyvää hallintoa lupaava. Toinen,
Timisitheuksen kausi, on uuden elinvoiman, itseluottamuksen ja keisarin sekä senaatin vallan
vakuuttelua. Kolmas, Philippuksen toimikausi, on kestävän rauhan ja onnen lupauksia. Philippuksen
rahoista ilmenee enemmän kiinnostusta hyvään ja terveeseen hallintoon sekä sisä- että ulkopolitiikassa.



Philippuksen hallituskaudelle osui Rooman tuhatvuotisjuhla. Legioonat ja Illyria esiteltiin voiton tuojina.
Aemilianuksen kiinnostuksen kohteena oli Tonavan legioonat.

 
Muutokset tapahtuivat lähes huomaamatta. Aureus painoi aluksi 4,86 grammaa ja Philippuksen aikana
4,31 grammaa. Galluksen kaksi kultarahaa painoivat 5,86 ja 3,58 grammaa ja Uranius Antoninuksen
aureus vain 3,65 grammaa.
Kultarahan arvo on täytynyt olla huomattavasti suurempi kuin sen sisältämän kullan arvo.
Antoninianus syrjäytti denarin. Hopeapitoisuus oli alle 40% ja paino laski 4,41 grammasta 3,47
grammaan. Vanhoja denareita lyötiin antoninianuksiksi Deciuksen hallituskaudella.
Pronssille lyötiin vielä asseja, dupondiuksia ja sestertiuksia. Metalli oli kaikilla sama, vaikka dupondius
ja as ovat lähes samankokoisia. Decius lyötti kaksoissesteriuksia ja semissejä.
 
 

GORDIANUS III
5.238 - 2.244

 
Lähes kaikki Gordianus III:n rahat on lyöty Roomassa. Hopealla on joitakin poikkeuksia:
1. Yksi antoninianussarja on erikoinen. Muotokuva on helppo erottaa roomalaisesta, kirjaimet ovat
jäykkiä ja takasivut erilaisia kuin Rooman rahapajan rahoissa. Kaikissa on aikaisin etusivun teksti: IMP
CAES M ANT GORDIANVS AVG. Sarja lyötiin ilmeisesti Antiokiassa vuosina 238 - 240.
2. Hieman edellistä yleisempi sarja eroaa myös roomalaisista. Siinä on hallituskauden viimeinen etusivu
ja päiväys TRP V tai TRP VII. Se jatkui Philippuksen hallituskauden alkuun ja lyötiin mahdollisesti
Antiokiassa.
 

Ajoitus ja järjestely
 

Gordianuksen nimiin lyötiin vähän rahaa hänen ollessaan alikeisarina. Konsulina hän oli kahdesti: 239 ja
241. Rahojen perusteella tribuunikausi vaihtui joulukuun kymmenentenä, mutta muualta koottujen
todisteiden mukaan vaihto olisi tapahtunut jo heinäkuun lopulla.
Ajoituksen apuna voidaan käyttää:
1. Konsulivuosia ja tribuunikausia,
2. Muotokuvan kehitystä (parta alkoi näkyä vuonna 242),
3. Etusivun tekstin vaihtumista:
   238 - 240: IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG,
   240:       IMP CAES GORDIANVS PIVS AVG,
   240 - 244: IMP GORDIANVS PIVS AVG,
4. Kuuden tyypin sarjoja, joita lyötiin samanaikaisesti eri työpajoissa. Näistä on joitakin poikkeuksia, ja
varsinkin väärät rahat ovat usein sekamuotoja.
 

Tyypit ja tekstit
 

Ensimmäisessä muotokuvassa on nuori pää vanhoilla harteilla. Tyypit kertovat joukkojen suosikkipojan
valtaannoususta.
Toisessa muotokuvassa on jo nuorukaisen piirteitä. Takasivun tekstiksi vaihtui arvonimet: PM TRP II
COS PP.
Vuonna 240 etusivun teksti vaihtui kahdesti ja tyypit vaihtuivat toisiksi. Seuraavana vuonna kuvataan
uutta politiikkaa Timisitheuksen ohjailussa. Rahanlyönti oli aluksi niukkaa, muuttui hyvin runsaaksi,
väheni vuoden kuluttua hieman ja niukkeni jälleen vuosina 243 - 244. Pääministerin vaihdos näkyy
tyyppien muutoksena.
Antiokiassa lyötiin runsaasti tyyppejä, vaikka rahanlyönnin laajuus ei ollut suuri. Hallituskauden lopulla
toiminnassa oli vain kolme työpajaa.
Luetteloitujen rahojen joukossa on epäsäännöllisiä rahoja, jotka ovat enimmäkseen väärän rahan
tekijöiden tuotantoa. Väärentäjä saattoi yhdistellä etusivuja takasivuihin rahapajaa vapaammin.
 



Sabina Tranquillina
 

Timisitheuksen tytär ja Gordianus menivät naimisiin kesällä vuonna 241. Hänen nimiin lyöty Rooman
raha on suhteettoman harvinainen. Näyttää siltä, että Philippus veti Tranquillinan rahat kierrosta.
 
 

PHILIPPUS I
2.244 - 30.9.249

 
Myös Philippuksen rahat lyötiin enimmäkseen Roomassa. Vain hopealla on poikkeuksia:
1. Eräissä antoninianuksissa on erikoiset etusivun tekstit ja takasivut. Muotokuvat ovat samanlaisia kuin
Gordianuksella Antiokiassa. Nämä olivat jatkoa Gordianuksen annille ja ajoittuu vuoteen 244.
2. Toisellakin sarjalla Philippuksen antoninianuksia on Antiokian piirteitä. Vasemmalle katsovat
rintahaarniskoidut muotokuvat ovat luonteenomaisia tälle pajalle. Päivätyt rahat ajoittavat sarjan vuosiin
247 - 249.
 
 

Ajoitus ja järjestely
 

Philippuksen valtaannousu on ajoitettu helmi- maaliskuulle vuonna 244. Hän väistyi Deciuksen tieltä
syyskuun lopussa vuonna 249.
Konsuli- ja tribuunikaudet, etusivun tekstin muutokset ja muotokuvat, vuosisataisjuhla ja rahapajamerkit
antavat mahdollisuuden melko tarkkaan ajoitukseen.
Konsulivuodet:
Philippus I: 245, 247 ja 248,
Philippus II: 247 ja 248.
Tribuunikaudet:
Philippus uusi tribuunikautensa vuoden alussa, joten TRP = 244 ja TRP VI = 249.
Etusivun teksti oli aluksi pitkä: IMP M IVL PHILIPPVS AVG (244 - 247) ja sitten lyhyempi IMP
PHILIPPVS AVG vuodet 247 - 249. Pronssilla pitkä teksti oli käytössä koko hallituskauden. Philippus II
käytti vuosina 244 - 247 tekstiä M IVL PHILIPPVS CAES ja vuosina 247 - 249 samoja kuin Philippus I.
Otacilia Severalla oli kolme tekstiä: MARCIA OTACIL SEVERA AVG, M OTACIL SEVERA AVG ja
OTACIL SEVERA AVG. Ensimmäinen vaihto tapahtui vuonna 245 ja toinen vuonna 247.
 

Muotokuvat
 

Philippusten muotokuvat kehittyivät koko hallituskauden ajan. Ensimmäinen muotokuva oli vain hieman
muunneltu Gordianuksen muotokuva.
Vuonna 248 otettiin käyttöön työpajojen numerointi rahoilla, ja kuudesta työpajasta I, II, V ja VI löivät
Philippus I:n, III Philippus II:n sekä IV Otacilian rahaa. Tällöin vietettiin Rooman tuhatvuotisjuhlia.
 

Tyypit
 
Aluksi esitettiin varovaisia teemoja. Persian kanssa solmittu rauha ja sen takeena oleva uskollinen
armeija olivat esillä.
Roomaan palattuaan keisari lupasi palauttaa onnelliset ajat. Tuhatvuotisjuhla ilmoitettiin rahoilla tekstillä
SAECVLARES AVGG. Kuvattuna ovat näytöksissä esiintyneet eläimet.
 
 

PACATIANUS
248 - 249

 
Pacatianuksen kapina tapahtui Ylä-Moesiassa ja siksi Viminacum on todennäköisin paikka hänen
rahapajalleen. Vertailu paikallisrahoihin vahvistaa määrittelyä.



Ellei historiasta löytyisi mainintaa, rahat ajoittaisivat Pacatianuksen vuosille 248 - 249. Takasivun teksti
Romae Aeter An Mill et Primo sijoittaa sen Pacatianuksen täsmällisesti. Decius tukahdutti kapinan
vuoden 249 alkupuolella.
Keisarin koko nimi oli Ti Claudius Marinus Pacatianus, ja hänet tunnetaan historiankirjoissa nimellä
Marinus. Rahojen etusivun tekstiin lisättiin myöhemmin kirjaimet PF.
Rahanlyönnin henki oli lähes sama kuin Philippuksella. Ikuinen Rooma  vuonna 1001 viittaa uuden
aikakauden alkuun.
 
 

JOTAPIANUS
248 - 249

 
Tämän keisarin antoninianukset ovat tyyliltään erilaisia kuin ajan muut rahat. Paja oli kapina-alueella
Syyriassa tai Kappadokiassa. Kapina nousi keisarin veljen tuhlailevaa hallintoa vastaan. Se ajoittuu
Philippuksen hallituskauden lopulle. Rahojen harvinaisuus osoittaa kapinan lyhyyden. Etusivun teksti on
M F RV IOTAPIANVS AVG. Tyyppi oli Victoria Aug.
 
 

SILBANNICUS
 
Vain yksi antoninianus kertoo tämän keisarin olemassaolosta. Rahan tyyli on samanlainen kuin
Philippuksen hallituskauden lopulla. Takasivulla on Merkurius, joka pitää kädessään Victoriaa ja sauvaa.
Teksti on Victoria aug.
 
 

SPONSIANUS
 
Historia ei tunne tätä keisaria, jonka barbaarinen aureus on löydetty Transylvaniasta. Rahalla on
sädekruunupäinen muotokuva ja teksti IMP SPONSIANI. Tyyppi jäljittelee tasavallan denaria.
 
 

TRAJANUS DECIUS
10.249 - 6.251

 
Rahanlyönti oli suoraa jatkoa Philippuksen rahanlyönnille, ja suurin osa rahoista lyötiin Roomassa.
Hallituskauden lopulla alkoi ilmestyä rahoja, joissa muuttumattomien takasivujen yhteyteen tuli uusia
etusivuja. Suurin osa näistä on antoninianuksia, vain muutama on aureus. Etruscillan, Etruscuksen ja
Hostilianuksen rahoilla ei tällaista esiinny. Nämä on ilmeisesti lyöty Milanossa, jossa toimi kolme
työpajaa. Tämä paja löi mahdollisesti Divus- rahojen sarjan Augustuksesta Severus Alexanderiin.
Antiokian rahapaja löi paikallistyylistä rahaa. Näyttää siltä, että pajassa lyötiin enemmän keisarinnan
kuin keisarin rahaa.
Rahoilla ei ole päiväyksiä, joten ajoitus on tehtävä muilla perusteilla.
Ensimmäinen etusivun teksti oli IMP TRAIANVS DECIVS AVG. Tämä ajoittuu vuoden 249 viimeisille
kuukausille.
Suurimmassa osassa on etusivun teksti IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, jota käytettiin vuoden
250 alusta hallituskauden loppuun.
Etruscillan rahoissa on vain yksi etusivun teksti HER ETRVSCILLA AVG. Kampauksessa on kaksi
muunnelmaa. Myöhemmässä on palmikko takana.
Herennius Etruscus ylennettiin alikeisariksi vasta hallituskauden aikana ja Hostilianus vielä myöhemmin.
Herenniuksen rahat, joissa on arvonimi Augustus, lyötiin aivan hallituskauden lopulla. Hostilianuksen
vastaavat rahat lyötiin vasta Trebonianus Galluksen hallituskauden alussa.
Decius halusi esiintyä Trajanuksen kaltaisena Tonavan sankarina. Illyrian maakunta sai erityistä
huomiota.
Divus- sarja kertaa jumalaksi pyhitetyt keisarit. Takasivun tekstinä on kaikissa CONSECRATIO. Tällä



sarjalla Decius muisteli Rooman tuhatvuotista historiaa.
 
 

TREBONIANUS GALLUS ja VOLUSIANUS
6.251 - 8.253

 
Rooman rahapaja löi suuren osan rahoista, ja yhteys Deciukseen ja Aemilianukseen on ilmeinen. Vain
jokunen antoninianus lyötiin muualla. Milanon rahapaja löi Rooman rahoista poikkeavia tyyppejä.
Antiokia jatkoi paikalliseen tyyliinsä.
Decius kuoli kesäkuussa 251. Samalla kuoli hänen vanhempi poikansa, mutta Hostilianus oli Roomassa.
Trebonianus Gallus nosti Hostilianuksen Augustukseksi rinnalleen ja nimitti poikansa Volusianuksen
alikeisariksi. Hostilianus kuoli ruttoon, ja Volusianus arvonimen Augustus. Gallus ja Volusianus
kaatuivat toukokuun alussa vuonna 253.
Gallus oli toisen kerran konsuli (COS II) vuonna 252, jolloin Volusianus oli myös konsulina (COS).
Vuonna 253 Volusianus oli toisen kerran konsulina.
TRP IIII COS II on yleinen varsinkin Volusianuksen rahoissa.
Hostilianuksen kuoltua Trebonianuksen rahaa löi kolme työpajaa ja Volusianuksen rahaa samoin kolme
työpajaa. Milanossa toimi edelleen vain kolme työpajaa ja Antiokiassa neljä.
 
 

AEMILIANUS
8.253 - 10.253

 
Tämän lyhyen hallituskauden rahojen valtaosa lyötiin Roomassa. Vain kaksi antia poikkeaa näistä.
Poikkeavat antoninianukset on lyöty jossain Balkanilla sijainneessa rahapajassa.
Aemilianus komensi joukkoja Tonavan rintamalla, sai huomattavaa menestystä ja antoi miehilleen rahat,
jotka olisi pitänyt tilittää Roomaan. Tällöin hään joutui keisaria vastaan. Onnistuneen taistelun jälkeen
hän hallitsi kolme kuukautta, kunnes hävisi Valerianukselle.
Rooman rahapaja löi kaksi sarjaa:
1. IMP AEMILIANVS PIVS FEL (IX) AVG,
2. IMP CAES AEMILIANVS PF AVG.
Tyypit kuvasivat legioonien suojelijoita: Apollo, Diana, Herkules ja Mars, joiden lisänimet ovat melko
epätavallisia.
Monet poikkeavat rahat on todettu tarkemmissa tutkimuksissa käsitellyiksi tai vääriksi. Poikkeuksellista
on myös numeron I käyttö tribuunikauden yhteydessä. Erittäin harvinaiset Cornelia Superan rahat
ajoittuvat tälle hallituskaudelle.
 
 

URANIUS ANTONINUS
3.253 – 12.253

 
Uranius Antoninuksen harvinaiset aureukset on lyöty Emesan rahapajassa. Niiden tyyli ja tyypit ovat
paikallisia.
Muita kuin aureuksia ei tunneta, kreikankielisiä paikallisrahoja lukuunottamatta. Näistä eräässä on
paikallinen vuosiluku E?Ö eli 565, joka = 253/254 jKr.
Uranius kaatui ilmeisesti Valerianuksen joukkojen lyömänä, kun tämä oli matkalla persialaisia vastaan
joulukuussa 253.
Keisarin nimi oli L IVLIVS AVRELIVS SVLPICVS VRANIVS ANTONINVS. Rahoilla ei esiinny
arvonimiä IMP tai AVG etusivulla, mutta takasivulla on arvonimi AVG. Saattaa olla, että Uranius toimi
varakuninkaana ja puolusti valtakuntaa persialaisen tunkeutuessa rajan yli.
Teksti PM TRP XVIIII COS IIII PP aurinkoleijonan yhteydessä saattaa viitata Uraniuksen olleen sukua
Caracallan kanssa.
 
 



                                                                        RIC V
 
 
Tämän osan kattama jakso on jäänyt ansiotta vähälle huomiolle. Se kattaa pulavuodet, jolloin valtakunta
vaivoin selvisi hajoamiselta. Valtakunta säilyi keisareiden urhoollisuuden ansiosta. Hallituskaudet olivat
lyhyitä, mutta kukin keisari pyrki palauttamaan järjestystä, jonka Diocletianus lopulta sai aikaan.
Päivämäärät eivät ole tarkkoja. Jakson historia on seuraava:
Elokuussa 253 Valerianus, joka oli lähetetty Aemilianusta vastaan, kuuli Trebonianus Galluksen
kuolemasta ja Aemilianuksen murhasta. Tällöin hänestä tuli keisari, ja hän nosti poikansa Gallienuksen
rinnalleen toiseksi keisariksi.
Kesällä 256 persialaiset valtasivat Antiokian ja germaanit sekä gootit liikehtivät Reinillä ja Tonavalla.
Gallienus puolusti Galliaa menestyksekkäästi, ja Aurelianus ajoi tunkeutujat Tonavan taakse, ja palasi
sitten puolustamaan Italiaa ja Roomaa.
Vuonna 257 Gallian kuvernööriksi nimitettiin Postumus, ja Valerianus vapautti Antiokian. Sitten hän
hyökkäsi Mesopotamiaan ja joutui Persiaan vangiksi vuonna 260.
Macrianus ja Ballista löivät persialaiset ja Palmyran kuningas Odenathus ajoi nämä Eufratin taakse.
Macrianus huudettiin keisariksi vuonna 260, ja hän otti kumppanikseen poikansa Macrianus nuoremman
ja Quietuksen. Seuraavana vuonna Macrianukset marssivat Eurooppaan ja tunkeutuivat Illyriaan asti,
jossa Gallienuksen legioonan päällikkö Aureolus löi heidät. Odenathus kukisti sitten Quietuksen ja
Ballistan ja hallitsi idässä Zenobian ja Vabalathuksen kanssa.
Lännessä Postumus perusti riippumattoman Gallian keisarikunnan, josta vasta Tetricus luopui vuonna
273-274.
Vuonna 267 gallialaiset uhkasivat Italiaa ja gootit tuhosivat jälleen Illyriaa. Aureolus lähti gallialaisia ja
Claudius gootteja vastaan. Gootit lyötiin, mutta Aureolus liittyi gallialaisiin ja marssi Italiaan. Gallienus
saavutti voiton, mutta hänet murhattiin 24.3.268. Claudiuksesta tuli keisari. Quintillus ja Aurelianus
lähetettiin gootteja vastaan Traakiaan, ja Claudius marssi alamanneja vastan Gardajärvelle.
Vuonna 269 nousi 320 000 miehen laivasto gootteja maihin Makedoniassa, ja keisari aiheutti heille 50
000 miehen menetyksen. Hajautuneet gootit aiheuttivat harmia ja levittivät kulkutautia, johon
Claudiuskin kuoli huhtikuussa 270. Hänen veljensä Quintillus huudettiin keisariksi Italiassa, mutta
Illyrian joukot pitivät Aurelianusta parempana, jolloin Quintillus teki itsemurhan.
Aurelianus selviytyi gooteista ja ajoi muut tunkeutujat Italiasta ja Pannoniasta, mutta päätti viisaasti
hylätä Daakian Tonavan pohjoispuolella. Hän tunnusti Zenobian ja Vabalathuksen hallinnon idässä ja
käytti rauhaa hyväkseen aloittaakseen uudistukset Roomassa. Hän saattoi alkuun uusien muurien
rakennuksen. Vuonna 272 hän siirtyi itään, löi taas gootit ja palautti Syyrian ja Egyptin valtakuntaan.
Vuoden 273 lopulla hän marssi Galliaan ja otti vastaan Tetricuksen eronpyynnön. Seuraavana vuonna
hän vietti ansaitsemansa triumfin Roomassa. Vallasta poistetut Zenobia ja Tetricus marssivat
voitonparaatissa kultakahleissa.
Lokakuussa Aurelianus lähti matkalle Persiaan, mutta hänet murhattiin Traakiassa tammikuussa vuonna
275. Iäkäs Tacitus valittiin keisariksi kuuden kuukauden väliajan jälkeen. Hän menehtyi sairauden
murtamana sotaretkellä huhtikuussa 276. Tacituksen veli Florianus huudettiin keisariksi, mutta Probus oli
suositumpi ja Florianus surmattiin loppukesällä samana vuonna.
Probus palautti Reinin valtakunnan rajaksi. Vuonna 281 hän palasi Roomaan, vietti ansaitun triumfin ja
ehti aloittaa viininviljelyn maakunnissa. Seuraavana vuonna Persia uhkasi sodalla, ja Probus lähti itään,
mutta hänet surmattiin syksyllä.
Seuraajaksi valittiin Carus, joka löi sarmatialaiset ja quadit, hyökkäsi Persiaan, ylitti Tigriksen ja kuoli
salaman lyömänä vuoden 283 lopulla. Hänen poikansa Numerianus olisi saattanut voittaa sotaretken,
mutta taikauskoiset joukot vaativat peräytymistä. Verkkaan tapahtuneen paluumatkan aikana nuori keisari
kuoli marraskuussa 284. Henkivartiokaartin komentaja Diocletianus tarttui tilaisuuteen ja pukeutui
keisarin viittaan.
Roomassa hallitsi keisarina vielä Caruksen toinen poika Carinus. Julius Pannonialaisen kapina lyötiin
vuonna 284. Carinus otti Diocletianuksen vastaan Moesiassa, voitti taistelun, mutta menetti henkensä
omien joukkojen surmaamana.
Uusi keisari oli parempi valtiomies ja uudistaja kuin sotilas ja jakoi pian tehtävänsä. Toukokuun
ensimmäisenä päivänä vuonna 285 hän nimitti rinnalleen Maximianuksen ja vuonna 292 Constantius ja



Galerius nimitettiin alikeisareiksi. Vuosina 287 - 296 Britannia oli Carausiuksen ja Allectuksen
johtamana erilliskeisarikuntana, kunnes Constantius valtasi sen takaisin.
Diocletianuksen rahanuudistus toteutui vähin erin valmisteltuna vuonna 296.
 

Rahanlyönti
 
Asiantuntijoidenkin käsitykset käyvät ristiin niistä muutoksista, joita rahanlyönnissä tapahtui 200-
luvulla. Antoninianuksen ilmestymisen jälkeen vasta Aurelianus näyttää muuttaneen sen asemaa ennen
Diocletianuksen rahanuudistusta.
Kiihtynyt hopean huonontaminen kertoo olosuhteiden muutoksista, mutta ei osoita muutoksia
rahajärjestelmässä. Neron denarissa oli 90% hopeaa, ja siitä hopeapitoisuus laski vähitellen, kunnes
huononnus näkyi jo silmämääräisesti Septimius Severuksen aikana. Tällöin hopeaa oli noin 50%.
Valerianuksen valtaannousun aikaan suhde oli selvästi huonompi. Koska rahajärjestelmä ei muuttunut, on
rahan ostovoima ja suosio vaihdellut.
Kultaa ei huononnettu, mutta rahan koko pieneni. Vanhat täyspainoiset aureukset olivat edelleen
liikenteessä, joten kultaraha oli menettänyt kiinteän suhteensa denariin.
Antoninianus syrjäytti nopeasti denarin ja oli pian ainoa vaihtoraha. Hopeaa käytettiin vain aihioiden
pinnoittamiseen, joten uudet rahat näyttivät hopeisilta, kun niillä maksettiin sotilaiden palkka. AE- rahan
lyönti tuli kannattamattomaksi.
Claudius ei ehtinyt sodankäynniltään uudistamaan rahaa, joten hänen antoninianukset ovat huonoimpia.
Ne ovat pieniä, epäsäännöllisiä ja huonosti hopeoituja.
Aurelianuksen uudistuksesta on esitetty useita teorioita. Eniten kiistaa esiintyy arvomerkinnän
tulkinnassa. Rahat palautettiin Caracallan antoninianuksen kokoisiksi, mutta hopeaa niissä oli vain ohut
kerros pinnassa. Arvomerkintänä on latinalainen XXI tai kreikkalainen KA, jotka vastaavat lukua 21.
Koska 20 ja 1 on joissakin rahapajoissa erotettu toisistaan rahapajan merkillä, voidaan luku tulkita
'kaksikymmentä yhteen'.
Kaksikymmentä Aurelianuksen rahaa saattoi vastata yhtä Caracallan samannäköistä rahaa, jolloin aureus
olisi 250 'aurelianusta'. Toisaalta merkintä voi tarkoittaa metallisuhdetta: 20 osaa kuparia yksi osa
hopeaa. Kolmas teoria esittää rahan olleen arvoltaan 20 sestertiusta, eli 5 denaria.
Tacituksen rahat ovat uudistuksen mukaisia, Probuksen rahoilla voi havaita taiteellisuutta ja myöhemmin
laatu heikkeni.
 

RAHAPAJAT JA MERKIT
 
Rahapajan merkitseminen yleistyi tällä kaudella. Hopean huonontaminen antoi rahapajan hoitajille
mahdollisuuden oman edun tavoitteluun, joten oli tärkeää tunnistaa vastaavat henkilöt suoraan rahalta.
Vähitellen otettiin käyttöön merkintöjä, joista selviää rahapajan kukin työpaja ja lyöntisarja. Työpajoja
oli useita, ja niitä osoittava merkintä tuli tärkeimmäksi. Merkin puuttuminenkin voidaan tulkita työpajan
tunnukseksi.
Rahapajakaupungin merkki ilmestyi Gallienuksen hallituskaudella, mutta vasta Diocletianus sai
järjestelmän valmiiksi. Arvomerkintä ilmestyi Aurelianuksen uudistuksen yhteydessä. Merkit ovat
yleisimmin antoninianuksilla. Kaupungin nimestä otettiin ensimmäinen kirjain tai kaksi rahapajan
tunnukseksi. Työpajat merkittiin joko roomalaisilla tai kreikkalaisilla numeroilla (I, II, III, IIII jne tai Α,
Β, Γ, Δ jne) tai latinankielisten järjestyslukusanojen alkukirjaimilla (P, S, T, Q jne). Numerolla 9 on
useita esitystapoja (IX, N, Θ, AH, ΕΔ tai *). Suuret numerot ovat yleensä roomalaisia, joskin kreikan I
(iota) oli käytössä numerona 10. Parissa rahapajassa käytettiin pisteitä.
Merkit ovat yleensä takasivulla alaosassa, kentässä tai molemmissa. Järjestyksen vaihtelulla osoitettiin
myös jotain annista. Myös tähteä, pistettä, kuunsirppiä tms. kuviota käytettiin osoittamaan annin
järjestystä. Joissakin rahoissa on kirjaimia tietystä sanasta, eikä kaikkia merkintöjä ole edes pyritty
selittämään. Merkit auttavat rahan määrittelyä, mutta eri pajoissa on saatettu käyttää samoja merkkejä eri
järjestyksessä. Ilmeisesti pajojen erottaminen toisistaan ei ollut tärkeintä.
Kauden ongelmat aiheuttivat rahanlyönnin hajasijoituksen sotatoimien edistyessä. Vuosisadan alussa oli
Rooman ja Antiokian tuotanto riittänyt. Moesiassa toimineen pikkupajan Valerianus siirsi Milanoon ja
Aurelianus Ticinumiin, ja samoihin aikoihin avattiin Lugdunumin paja. Gallienus menetti Lugdunumin



Postumukselle vuonna 258, ja siitä lähtien Gallian keisarikunnan rahaa lyötiin siellä, kunnes toiminta
siirtyi Kölniin.
Gallienus avasi uuden pajan Sisciaan. Antiokian epävarma tilanne pakotti pajan sieltä liikekannalle, ja
Cyzicuksessa toimi rahapaja ainakin Claudiuksen ajoilta lähtien.
Antiokiassa lyötiin omaa rahaa ainakin Macrianuksen, Quietuksen ja Vabalathuksen nimiin. Aurelianus
löi Antiokiassa runsaasti rahaa ja tarvitsi lisäksi Foinikian Tripolissa pikku pajan. Serdican rahapaja toimi
Aurelianuksen hallituskaudelta Caruksen kaudelle asti.
Diocletianus avasi pajan Treverissä ja Heracleassa, Carausius kaksi pajaa Britanniassa ja yhden Galliassa.
Alexandrian paja löi Diocletianuksen uudistukseen asti paikallisrahaa.
Pajat esitellään lännestä itään.
 

GALLIA
 

Lugdunum oli merkittävä rahapaja. Tacituksen rahoilla merkki A tarkoittanee Arelatea, jossa paja toimi
lyhyen ajan. Lugdunumin paja avattiin noin vuonna 255. Työn jälki on siisti ja säännöllinen. Muotokuvat
ovat miellyttäviä, ja laatu pysyi samana pitkään, joten henkilökunta oli pysyvää.
Keisarin vaihduttua käytettiin entisiä leimasimia vähän korjailtuna. Ilmeisesti keisarin muotokuva ehti
sinne myöhemmin, kun hallitsija vaihtui Roomassa. Työpajoja oli neljä, ja tuotanto oli runsas. Merkkinä
oli numero tai latinan aakkoset: A, B, C, ja D.
Treverin rahapaja avattiin vasta vuonna 295/6 ja se toimi paljolti Lugdunumin mukaisesti.
Kaupunkitunnus on sama kuin Tripolissa, mutta siistin tyylin perusteella sitä ei voi sekoittaa idän
karkeisiin rahoihin.
Galliassa toimi myös paikallisia epävirallisia rahapajoja. Nämä tuottivat enemmän tai vähemmän
barbaarisia jäljitelmiä mm. Claudiuksen rahoista. Ne ovat pieniä ja epämuotoisia. Usein muotokuvissa
esiintyvät myös gallialaiskeisarit, ja niitä on tehty vielä Konstantinuksen hallituskaudella. Osa näistä
hyväksyttiin yleiseen käyttöön.
 

ROOMA
 

Osastoja oli parhaimmillaan jopa kaksitoista, ja paja tuotti pääosan keisarikunnan rahoista. Paja oli
suljettuna jonkin aikaa ennen Caruksen hallituskautta. Siellä pyrittiin pitämään vanhaa järjestelmää
voimassa ja lyötiin kaikenlaista rahaa.
Muotokuvat olivat kunnioittavia, mutta aihiot alkoivat olla epäsäännöllisiä. Aurelianuksen uudistus toi
parannusta, mutta työ huononi pian. Kirjaimet olivat huonoja, varsinkin M ja N pelkkiä viivaryhmiä.
Samaa piirrettä oli myös Milanon ja Siscian rahapajassa.
Merkit ilmestyivät vuoden 259 tienoilla, jolloin oli toiminnassa kuusi työpajaa (P, S, T, Q, V ja VI).
Kaupungin merkki R ilmestyi myös pian. Työpajojen lisääntyessä Gallienuksen aikana käytettiin
kreikkalaisia numeroita kahdeksaan asti ja roomalaisia yhdeksästä kahteentoista, mutta yhdeksän ja
kymmenen esiintyvät myös muodossa N ja I.
Probuksen hallituskaudella eri annit erotettiin tähdellä, kuunsirpillä, pisteellä, seppeleellä tai ukonvaajalla
kirjainten välissä.
 

MILANO-TICINUM
 

Paja avattiin vuoden 256 paikkeilla. Ensimmäiset rahat olivat Moesian pajan tyyppisiä, mutta pian tyyli
muuttui omintakeiseksi. Työ alkoi kolmessa työpajassa ja laajeni kuuteen. Numerot olivat latinalaisia ja
kaupunkimerkkinä oli aluksi M ja sitten T tai TI. Kirjaimista P on usein D:n ja Q O:n näköinen.
Arvomerkintä oli aluksi XX ja vähän ennen Probuksen kuolemaa vaihtui muotoon XXI.
Kirjaimet ovat paljon parempia kuin Roomassa. M ja N ovat yleensä hyviä, V terävä ja yhtenäinen.
Jotkut rahat ovat ohuita. Paja näyttää saavuttaneen taiteellista tasoa, mutta yhtäläisyydet Rooman ja
Siscian pajoihin säilyivät.
Pajassa lyötiin vähän kultaa, paljon antoninianuksia ja alkuvaiheessa muutamia muita rahoja.
 

MOESIA



 
Paja sijaitsi Viminaciumissa ja toimi ennen Valerianuksen valtaan nousua. Se löi aureuksia ja
antoninianuksia. Muotokuva on laaja ja epämiellyttävä. Paja suljettiin vuoden 256 tienoilla ja
henkilökunta siirtyi Milanoon.
 

SISCIA
 

Paja avattiin vasta vuonna 259, kun Gallia oli menetetty. Rahat ovat huonompia, kuin muissa
rahapajoissa. Kirjaimet ovat kohtalaisia, V yleensä nelikulmainen ja alhaalta poikki. Koska paja oli
sotatoimialueen tuntumassa, sen tuotanto oli runsas. Siellä lyötiin vain aureuksia ja antoninianuksia.
Aluksi pajassa oli vain kaksi työpajaa: P ja S (tai I ja II). Claudiuksen aikana määrä lisääntyi neljään,
Aurelianuksen aikana kuuteen ja Probuksen aikana seitsemään. Tällöin numeroiksi otettiin kreikkalaiset
kirjaimet.
 

SERDICA
 

Tämä paja voidaan tunnistaa varmuudella vasta Aurelianuksen uudistuksen toisen osan ajoilta noin
vuonna 272. Sen tyyli sopii sijaintiin, koska se muistuttaa keskeisiä pajoja, mutta havaittavissa on pieni
itäinen vaikutus. Paja käytti itäistä arvomerkintää KA kolmessa ja myöhemmin neljässä työpajassa.
Nämä merkittiin aluksi P, S, T ja Q, mutta kreikkalaiset kirjaimet syrjäyttivät ne pian. Kaupunkimerkkinä
käytettiin joskus lyhennettä SERD.
Aihiot ovat melko suuria, kirjaimet hyviä ja rahapaja näyttää mieltyneen pitkiin etusivun teksteihin.
Tuotanto oli epäsäännöllinen eikä koskaan runsas ja etupäässä antoninianuksia. Carus sulki pajan.
 

ANTIOKIA
 

Sekavat olot idässä aiheuttivat vaikeuksia rahapajojen paikallistamisessa. Antiokia oli Rooman jälkeen
tärkein rahapaja Valerianuksen noustessa valtaan, ja sen annit ovat helposti tunnistettavia. Rahoissa on
karkea muotokuva ja huonot kirjaimet. M ja N ovat melkein yhtä huonoja kuin Roomassa. Kahden
hahmon takasivut ovat idälle tyypillisiä.
Karkea tyyli muuttui Aurelianuksen uudistuksen yhteydessä, mutta Probuksen rahoissa on havaittavissa
paluuta entiseen.
Gallienuksen yksinvallan rahoissa on aivan erilainen luonne. Monissa on tribuuni- tai konsulivuoden
merkintä esim: PXV, VIIC, CVIIP tai kirjaimet SPQR takasivun alaosassa. Näitä on ehdotettu myös
Cyzicuksen pajan tuotannoksi.
Valerianuksen aikana työpajojen numeroita ei käytetty, mutta työpajoja oli silloin seitsemän.
Myöhemmin määrä nousi kymmeneen.
Claudiuksen nimiin rahaa lyötiin yhdeksässä työpajassa.
M:n heikkous korjaantui, mutta V on alhaalta leveä. Tekstit ovat avaria ja lyhyitä, kirjaimet hyviä.
Muotokuvat ovat epämiellyttäviä ja pitkänenäisiä.
Pajassa lyötiin aureuksia ja antoninianuksia suuria määriä varsinkin jakson lopulla. Hopeointi oli
keskimääräistä parempi etenkin Probuksen hallituskaudella. Numerointi on kreikkalainen, mutta
arvomerkintä XXI.
 

TRIPOLIS
 

Aurelianus perusti tämän foinikialaisen pajan, vaikka Antiokian luulisi tyydyttäneen maakunnan
rahantarpeen. Tyyppivalikoima on sama kuin Antiokiassa, mutta tyyli melko barbaarinen ja kirjaimet
epäsäännöllisiä. Satunnainen kaupunkimerkki TR kiinnittää pajan sijainnin. Numerointi on kreikkalainen,
mutta arvomerkintä muuttui latinalaiseksi.
Työpajoja oli vain kaksi, ja ne erotettiin takasivun tekstin päättävällä pisteellä.
 

CYZICUS
 



Tämän pajan avaamisen ajoitus on epäselvä. Kaupungissa on saattanut toimia Gallienuksen liikkuva
rahapaja, mutta Claudiuksen aikana pajan olemassaolosta on selviä piirteitä. Nämä ovat muotokuvissa ja
kirjaimissa usean hallituskauden ajan. Kasvot ovat raskaspiirteisiä ja soikeita. V:n kärki on vino, A
melkein kuin H. Työn jälki ei ole niin itäistä kuin Antiokiassa. Kaupunkimerkki on C tai CM (M =
moneta).
Pajassa oli aluksi kolme työpajaa, ja määrä kasvoi seitsemään.
Caruksen aikana laatu läheni Antiokiaa, ja kun samanlaisia merkkejä oli käytössä, on vaikea erottaa
pajojen rahoja toisistaan. Työpajojen lukumäärän lisäksi V:n muoto on ratkaiseva.
 

Epävarma rahapaja
 

Delfiinillä merkityt rahat eivät sovi edellä kuvattuihin rahapajoihin, joten Aurelianuksen aikana toimi
vielä yksi rahapaja ilmeisesti satamakaupungissa.
 

GAIUS PUBLIUS LICINIUS VALERIANUS PERHEINEEN
10.253 - 9.268

 
Hallituskaudella lyötiin rahaa usean Valerianuksen perheen jäsenen nimiin. Kun joidenkin elämänkerta
on tuntematon ja ristiriitojakin esiintyy, heidät esitellään tässä lyhyesti.
Mariniana, Valerianuksen vaimo, esiintyy rahoissa vain ”Divana”, joten hän oli ilmeisesti kuollut ennen
miehensä keisariksi tuloa. Rahat ajoittuvat välille 253 - 257.
Publius Licinius Egnatius Gallienus oli Valerianuksen poika, joka sai heti isältään arvonimen Augustus.
Cornelia Salonina, Gallienuksen vaimo, esiintyy rahoissa heti vuonna 253 ja on niissä aina vuoteen 268
asti.
Muiden perheenjäsenten sukulaisuudesta on erilaisia oletuksia. Valerianus nuorempi oli ilmeisesti
Gallienuksen poika, kuten myös Saloninus. Valerianus II kuoli jo vuonna 258 ja Saloninus murhattiin
vuonna 260.
Kun Valerianus ja Gallienus nousivat valtaistuimelle, lyötiin kaikenkokoista rahaa aureuksesta ehkä
semikseen asti. Sestertiuksia lyötiin vuoteen 264 asti satunnaisesti. Samoin kävi myös denaareille, mutta
antoninianuksia lyötiin suunnattomasti, ja metallin huonontamisesta huolimatta se oli tärkein liikkeessä
ollut raha.
Kultarahojen koko ja paino vaihteli siinä määrin, että on aihetta olettaa painon ratkaisseen vaihtosuhteen.
228 rahaa on punnittu, ja kun äärimmäiset alle 2g ja yli 6g painaneet poistettiin, saatiin keskiarvoksi 3,6g.
Valerianuksen ja Gallienuksen rahanlyönti noudattaa samaa linjaa yhteisellä hallituskaudella. Takasivun
tyypit ovat usein yhteisiä, ja etusivun tekstin muutokset tapahtuivat samanaikaisesti. Teksti lyheni ajan
mittaan, joten siitä on apu ajoitukselle. Arvonimet Pius ja Felix tulivat käyttöön vuonna 255.
Teksti lyheni muotoon IMP VALERIANVS AVG ennen yhteisen hallituskauden loppua. Gallienus lisäsi
tekstiin arvonimen GER.
Heti päästyään yksin valtaan Gallienus lyhensi tekstin muotoon IMP GALLIENVS AVG tai
GALLIENVS AVG.
Takasivun tekstit ovat enimmäkseen tavanomaisia, VOTIS DECENNALIBVS esiintyy jo vuonna 253 ja
uudestaan vuonna 263. Ensimmäinen liberalitas oli vuonna 253 ja toinen vuonna 254/255. Kolmas
esiintyi vuonna 256, jonka jälkeen tyyppi katosi, kunnes Gallienus löi rahan LIBERAL AVG.
Voittojen juhlinta oli melkein jatkuvaa, esimerkiksi Germanian menestys vuosina 256 ja 257. Antiokiassa
juhlittiin Parthian sodan voittoa.
Kiinnostava pitkä legioonasarja oli neljäs laatuaan Marcus Antoniuksen, Clodius Macerin ja Septimius
Severuksen jälkeen. Myös Victorinus ja Carausius lyöttivät samanlaisen sarjan.
Jumaluuksia kunnioitettiin suurella määrällä rahoja.
Valerianuksen vangiksi joutumisen jälkeen ei esiinny monikkoa AVGG takasivun tekstissä.
Rahapajan merkkien ilmestyminen ja metallin huononeminen auttavat ajoitusta. (RIC:n ilmestymisen
jälkeen tehtyjen suurten löytöjen avulla ajoitus on saatu tarkaksi.)
 
 

MARCUS AURELIUS CLAUDIUS



9.268 - 8.270
MARCUS AURELIUS CLAUDIUS QUINTILLUS

8.270 - 9.270
 
Näiden veljesten hallituskaudet voidaan käsitellä yhdessä. Annit ovat monessa suhteessa samanlaisia.
Claudius oli kotoisin Illyriasta ja pääsi sotilasansioiden perusteella 53- vuotiaana valtaistuimelle.
Quintillus oli kyvykäs, mutta sotapäällikkönä vanhemman veljensä varjossa. Hänen nimiin ei lyöty rahaa
Antiokiassa, ilmeisesti Zenobian vallan johdosta. Aleksandriassa sen sijaan lyötiin rahaa myös
Quintilluksen nimiin.
Claudiuksen aureuksia lyötiin jonkin verran Roomassa ja Milanossa. Paino on suurempi kuin
Gallienuksen rahoilla, keskimäärin 5,4g.
Pääosa rahanlyönnistä oli antoninianuksia, joissa harvoin näkee jälkeäkään hopeoinnista. Vaikka
Claudius ei hallinnut Galliassa, siellä lyötiin runsaasti rahaa hänenkin nimissä. Nämä ovat enimmäkseen
CONSECRATIO- tyyppisiä, jotka lyötiin keisarin kuoltua.
Claudiuksen rahojen kiintoisa piirre on poikkeuksellisen runsas kunnioitus hänen muistolleen. Hänen
kuoltuaan on lyöty kolmenlaista muistorahaa:
1. DIVO CLAVDIO / CONSECRATIO lyötiin kaikissa rahapajoissa myös Antiokiassa. Gallian
epäsäännölliset pajat löivät näitä runsaimmin.
2. DIVO CLAVDIO / AEQVITAS AVG, FIDES MILITVM jne. Nämä harvinaiset rahat on tyylistä
päätellen lyöty Roomassa Probuksen aikana.
3. Konstantinus Suuren aikana lyöty sarja: MEMORIAE AETERNAE tai REQVIES OPTIMORVM
MERITORVM.
Tekstit DEO CABIRO ja REGI ARTIS Claudiuksen Antiokian rahoilla ovat tämän hallitsijan erikoisuus.
Cabirit olivat Vulkanuksen ja Cabiran poikia, joiden äidinisä Proteus opetti ihmisille tulen käytön ja
metallien työstötaidon. Heidän on oletettu auttaneen goottien karkotuksessa Thessalonikasta.
 

Rahapajat
 

1. ROOMA. Pajassa oli kaksitoista työpajaa, jotka numeroitiin kreikkalaisittain kahdeksaan asti, 9 = N ja
sitten X, XI ja XII. Merkit ovat kentässä tai alaosassa. Osa rahoista on merkittömiä.
Kaupunkikirjain R on harvinainen. Rahaa lyötiin paljon, lähes kaikki kulta ja puolet antoninianuksista.
Muotokuva oli aluksi miellyttävä, mutta muuttui synkäksi. Kirjaimet ovat niin huonoja, että lukeminen on
vaikeaa. M ja N on usein luettu roomalaisiksi numeroiksi.
Veljekset olivat melko samannäköisiä, mutta Quintillus kuvattiin nuorena miehenä, jonka kihara tukka on
kuvattu eri tavoin eri rahapajoissa. Rooma kuvaa kiharat pisteinä, Milano käkkäränä, kun taas Siscia ja
vielä selvemmin Cyzicus kuvaavat hiukset irtonaisina.
2. MILANO. Tässä pajassa oli vain kolme työpajaa: P, S ja T. Vain täällä käytettiin tekstiä DIVO
CLAVDIO GOTHICO. Tyyli on selvästi parempi kuin Roomassa, kirjaimet hyvin muotoiltuja ja pieniä.
Tuotanto ei ollut suuri, ja se koostui antoninianuksista ja muutamasta aureuksesta.
3. SISCIA. Työpajoja oli aluksi kaksi (I ja II) ja myöhemmin neljä (P, S, T ja Q). Merkit ovat melkein
aina kentässä. Neljäs työpaja toimi vain vähän aikaa. Quintilluksen hallituskaudella ei numeroita
käytetty.
Claudiuksen muotokuva on epämiellyttävä, pää on pitkä ja kapea, nenä esiinpistävä ja leuka mitätön.
Merkittömät rahat voidaan näiden tuntomerkkien perusteella määrittää tähän pajaan.
Kirjaimet ovat epäsäännöllisiä ja huonoja. A ja V ovat vaakasuorin osin yhdistettyjä pystyviivoja.
4. ANTIOKIA. Kahdeksan työpajaa numeroitiin kreikkalaisittain, yleensä takasivun alaosassa, jossa
joskus kuitenkin on vain piste. Vaikka Claudiuksen ote kaupungista oli heikko, antoninianuksia lyötiin
runsaasti.
Itäisen tyylin ansiosta rahat on helppo erottaa samoin merkityistä roomalaisista. Muotokuvan pää on
sopusuhtainen ja miellyttävämpi kuin muilla rahapajoilla. Nenä on kookas ja terävä ja leuka voimakas.
Kirjaimet ovat melko suuria ja yleensä hyvin muotoiltuja, vaikka M on joskus heikko.
5. CYZICUS. Tyyli on erilainen kuin Antiokiassa, mutta yhtäläisyyksiä on riittävästi, että samaa
alkuperää voidaan arvella. Työn jälki on itäinen. Pisteet (1 - 3 kpl) rintakuvan alla erottaa kolme työpajaa
toisistaan. Soikea pää ja vino V:n kärki auttavat tunnistuksessa. Kirjaimet SPQR takasivun alaosassa ja



merkintä MC täsmentävät sijoituksen. Monet rahat ovat ilman merkkiä.
Pajassa lyötiin paljon antoninianuksia Claudiuksen nimiin, mutta niukasti Quintillukselle.
 
Tästä lähtien rahapajan merkit tulivat entistä tärkeämmiksi. Kaikki tunnetut työpajat löivät kussakin
rahapajassa, ja Roomaa lukuunottamatta työ oli tasaisesti jaettu eri työpajojen kesken. Keskusjohto oli
löysä, ja samaa tyyppiä ei useinkaan lyöty kaikissa rahapajoissa.
Rooman rahapajan toimintaa on vaikeampi seurata. Merkit olivat enimmäkseen kentän oikeassa
puoliskossa, ja kaikki työpajat käyttivät niitä. Kymmenes työpaja vastasi yhdeksästä päämuunnelmasta
kahden keisarin hallitessa. Työpajat 4, 6, 9, 10, 11 ja 12 toimivat jatkuvasti ja muut löivät vain pari
tyyppiä kukin.
 
 

LUCIUS DOMITIUS AURELIANUS
8.270 - 9.275

 
Aurelianus syntyi köyhissä oloissa Sirmiumin seuduilla 9.9.214. Illyrian kunnioitus rahoilla osoittaa
keisarin kotiseudun. Kuusikymmentä täyttäneenä valtaan noussut Aurelianus osoittautui tarmokkaaksi.
Hänen väitetään voittaneen 800 taistelua. Hän palautti valtakunnan lähes entiseen laajuuteen. Hänen
rahanuudistuksensa ja muut toimet auttavat rahojen ajoitusta. Rahanlyönti voidaan jakaa kolmeen
jaksoon.
I. Edeltäjien tyylin noudattaminen
Muotokuvissa iäkäs keisari on kuvattu melko rumana. Pientä tyylin kehitystä tapahtui, ja työn laatu
parani. On luultavaa, että tämän jakson lopulla lyötiin rahoihin näköisimmät muotokuvat.
II. Uusi tyyli
Tyyli muuttui niin täydellisesti, että on oletettava leimasimen kaivertajien vaihtuneen. Muotokuva
muuttui nuorekkaaksi, pyöreäksi ja henkeväksi, koko suureni ja kirjaimet paranivat. Rooma ja Milano
noudattivat muutosta tarkkaan ja muuallakin se on havaittavissa.
III. Uudistus
Rahojen koko ja paino pienenivät hieman ja arvomerkinnät ilmestyivät. Muutos tapahtui kaikissa
rahapajoissa ja tyyliä noudatettiin melko uskollisesti Diocletianuksen uudistukseen asti.
Hallituskauden muistakin tapahtumista on apua rahojen luokittelussa. Itäisten maakuntien takaisin
valtaaminen avasi Antiokian rahapajan. Gallian liittäminen avasi Lugdunumin pajan. Serdican pajan
avaaminen ja Rooman sulkeminen tapahtuivat Felicissimuksen kapinan takia. Rooman paja avattiin pian
uudelleen, mutta hieman pienentyneenä. Rahanlyönti heijasti täysin olosuhteiden paranemista.
Uudistuksen jälkeen esiintyi jälleen denareita ja pikkurahaa.
Aureusten määrä on huomattava, variantteja on löydetty kuutisen kymmentä. Keskimääräinen paino oli
ennen uudistusta 5,5 g ja uudistuksen jälkeen 6,5 g.
Antoninianusten paino vaihteli, mutta ennen uudistusta ne painoivat keskimäärin 3,4 g ja sittemmin 4 g.
Huonosta metallista johtuen paino ei saavuttanut Caracallan antoninianusten 5 grammaa, vaikka koko on
sama. Antoninianusten metalliseosta on tutkittu melkoisesti, ja hopeapitoisuuden on arveltu nousseen 3,4
prosentista 4 prosenttiin.
Ennen uudistusta oli käytössä paljon tyyppejä, mutta vaikka uudistettu raha on paljon yleisempää, sen
tyyppien määrä on pieni, ja pajat käyttivät samoja tyyppejä.
Ennen uudistusta muistettiin maakuntia, joissa puolustusta järjesteltiin. Keisarin voittoja germaaneista,
gooteista ja parthialaisista juhlittiin, ja monet muutkin varhaistyypit olivat sotaisia.
Aluksi esiintynyt Jupiterin kunnioitus siirtyi Solille.
Severinan rahat lyötiin vasta uudistuksen loppupuolella, ja tyyppejä on vähän, yleisin Concordia.
Aurelianuksen ja Tacituksen hallituskausien väliin jääneenä aikana rahapajat löivät ilmeisesti Severinan
rahaa.
Etusivun teksti muuttui ajan kuluessa. Pitkä teksti oli käytössä ensiksi. Serdicassa käytettiin tekstistä
useita versioita. Rooman tuotannon erottamista muista vaikeuttaa samojen merkkien käyttö yhtä aikaa
muissa pajoissa. Latinalaiset merkit P, S, T, Q jne olivat käytössä monessa pajassa takasivun alaosassa.
Kreikkalaiset merkit olivat suosiossa idässä. Antiokia käytti kuitenkin latinalaisia merkkejä, muttei
alaosassa. Tähti on tyypillinen Siscialle, mutta esiintyy myös Roomassa.



Kreikkalaisista merkeistä ei aiheudu niin paljon sekaannusta kuin latinalaisista, koska niitä käyttivät
etupäässä vain Rooma ja Antiokia.
LUGDUNUM. Gallia palautui vasta vuonna 273, joten paja ehti lyödä vain vähän Aurelianuksen
antoninianuksia. Kokopartainen muotokuva oli ensimmäinen, ja vaikka rahoissa ei ole pajan merkkiä,
tyyli paljastaa ne. Seuraavissa anneissa keisarin ilme on iloisempi, pajalle tyypillinen. Merkit AL ja BL
ovat keisarin ja CL sekä DL keisarinnan rahoilla. Gallialaiset kaivertajat onnistuivat hyvin naisten
muotokuvissa.
Kirjaimet ovat selkeät ja hyvät. A on hieman avoin, mutta V on terävä. G:ssä on selkeä poikkiviiva.
Arvomerkintää ei käytetty.
ROOMA. Toiminta keskeytyi kapinan johdosta. Aluksi pajassa oli 12 työpajaa, joista yhdeksän
merkittiin kreikkalaisittain ja loput roomalaisilla numeroilla joko kenttään tai alaosaan. Keskeytyksen
jälkeen toimi aluksi vain viisi työpajaa, jotka käyttivät molempia merkintätapoja. Uudistus nosti
työpajamäärän kymmeneen, ja merkit olivat aluksi roomalaisia alaosassa. Myöhemmin työpajoja oli vain
seitsemän, ja ne vaihtelivat merkintätapoja. Arvomerkintä tuli käyttöön muodossa XXI.
Numero yhdeksän on joskus korvattu tähdellä ja kymmenen kreikkalaisella numerolla I (iota). Näiden
työpajojen rahat ovat harvinaisia.
Kaupungin merkki R esiintyy usein. Keisarinnan rahaa löivät vain työpajat kolme ja kuusi tekstillä
CONCORDIA AVGG.
Edellisen kauden puutteet kirjaimissa näkyivät aluksi, mutta ne paranivat huomattavasti. M on jälleen
yhtenäinen, mutta vinot osat alkavat melko alhaalta. A ja V ovat avonaisia.
Roomassa lyötiin suurin osa pikkurahasta.
MILANO ja TICINUM. Paja muutti uudistuksen alussa. Tätä osoittaa kaupunkimerkinnän vaihto M:stä
T:ksi, kun rahoille tuli arvomerkintä XX. Milanossa oli aluksi kolme sitten neljä työpajaa. Ticinum aloitti
neljällä ja laajeni kuuteen. Viides ja kuudes löivät Severinan rahaa ja numeroina olivat merkit U ja _.
Muuten käytettiin latinalaisia merkkejä. Tuotanto oli runsas ja kirjaimet hyviä. M:n vinot viivat alkavat
ylhäältä, ja A sekä V ovat enimmäkseen teräviä.
SISCIA. Muotokuva on karkea ja niska pitkä. Uudistuksen ensivaiheessa muotokuvat olivat
epämuodostuneita ja sittemmin taaksepäin kallellaan. Kirjaimet paranivat, A ja V päättyvät kulmikkaasti.
Neljään työpajaan tuli kahden lisäys uudistuksen yhteydessä. Tuotanto oli suuri, ja paja näyttää
kantaneen vastuun Roomassa lyömättä jääneestä tarpeesta.
Merkit ovat latinalaisia, usein lisänä tähti. Arvomerkintä jaettiin joskus pisteellä. Severinan rahaa löivät
kaikki työpajat. Hänenkin muotokuva on epämiellyttävä. Diadeemin edessä on paksu palmikko.
Paja löi runsaasti aureuksia ja antoninianuksia.
SERDICA. Paja avattiin uudistuksen toisessa vaiheessa ja työpajat ja osastot lisääntyivät kahdesta
neljään. Rahat ovat melko isoja, ja muotokuvat täyttävät suuren osan alasta. Kirjaimet ovat suuria, M
hyvä, A ja V leveitä.
Pitkät etusivun tekstit ovat tyypillisiä tälle pajalle. Varhaisimmissa rahoissa on merkintä SERD alaosassa
ja sen perässä P tai S. Sitten ilmestyi arvomerkintä XXI pisteellä erotettuna työpajan merkistä.
Hallituskauden lopulla arvomerkintä vaihtui muotoon KA.
Tällä pajalla on riittävästi omaperäisyyttä, ettei sen tuotantoa sekoita muihin. Paja löi ilmeisesti vain
antoninianuksia.
CYZICUS. Työpajoja oli aluksi kolme ja myöhemmin kuusi. Aluksi noudatettiin Claudiuksen tyyliä
merkiten pisteet muotokuvan alle. Muotokuva on vaihteleva, mutta pää on yleensä soikea. Vino V ja
avoin A ovat tyypillisiä pajalle.
ANTIOKIA. Palmyran hallitsijoille lyöneet kahdeksan työpajaa saivat seurakseen yhdeksännen
Vabalathuksen lyöttäessä Aurelianuksen muotokuvan rahoihinsa. Yhdeksäs osasto merkittiin joskus
thetalla (Θ) tai AH (alfa-eta). Zenobian paon jälkeen työpajoja oli kuusi ja ajoittain kahdeksan.
Rahoissa on itäinen rosoisuus. Antoninianukset ovat yleisiä, ja paja löi muutamia aureuksia.
Severinan CONCORDIA AVGG on lyöty vain työpajoissa 3, 5 ja 6, mutta CONCORDIAE MILITVM
kaikissa.
Kirjaimet olivat suuria ja melko hyviä, M on edelleen irtonainen, A ja V yhtenäisiä, mutta V pyöristetty.
G on tekstin lopussa yleensä muuta tekstiä suurempi. Kreikkalaisia ja latinalaisia merkkejä käytettiin,
mutta itäinen tyyli estää sekaannukset. Arvomerkintä on aina XXI.
TRIPOLIS. Rahat, joissa on tähti kentässä tai KA alaosassa tai molemmat, eivät sovi Antiokiaan eivätkä



Serdicaan, mutta tyyli on siltä väliltä. Tripolis hyväksytään yleisesti rahapajan paikaksi, ja myöhemmin
ilmestynyt merkki TR samantyylisissä rahoissa vahvistaa oletuksen.
Työpajoja oli kaksi, ja merkkinä piste tai sen puuttuminen takasivun tekstin lopussa. M ja V ovat hyviä,
mutta kirjaimet yleensä epäsäännöllisiä. Paja löi vain antoninianuksia.
Tuntematon paja. Jäljelle jää joitakin antoninianuksia, joissa on joskus kreikkalainen kirjain ja delfiini.
Nämä eivät tyyliltään sovi muiden pajojen yhteyteen, ja delfiini viittaa rannikkokaupunkiin. Työn laatu
on eurooppalainen. Rahoissa ei ole arvomerkintää, joten ne on lyöty hallituskauden keskivaiheilla, ja
muotokuvat sekä tekstit tukevat ajoitusta.
Kirjaimet ovat erilaisia kuin muualla. M on usein kuin N tai H. A ja V ovat harvoin yhtenäisiä. Työn
jälki on yleensä ansiokas. Paja oli toiminnassa vain Aurelianuksen hallituskaudella lyhyen ajan.
 

VÄLIHALLINTO
275

 
Aurelianuksen kuoleman ja Tacituksen valtaannousun väliajan pituudesta ollaan eri mieltä. Edellä
esitetyn lisäksi pari AE- rahaa ajoittuu tälle kaudelle. Epätavallinen tyyli ja kirjaimet SC osoittavat
poikkeuksellisuuteen. Rooman Geniuksen muotokuvasta on voitu havaita Gallienuksen piirteitä.
Takasivun tekstin lyhennettä INT VRB on tulkittu mm.: Interregnum Urbis, vaikka tällä tarkoitettiin
alunperin konsulikausien väliaikaa. Aurelianus oli pystyttänyt Roomaan k.o. Geniuksen patsaan.
 
 

MARCUS CLAUDIUS TACITUS ja
MARCUS ANNIUS FLORIANUS

9.275 - 9.276
 
Roomalaissyntyinen Tacitus, joka väitti olleensa samannimisen historiankirjoittajan jälkeläinen, valittiin
keisariksi senaatissa 25.9.275. Hän oli hyväluonteinen ja hyväksyi tehtävän velvollisuudentuntoisena,
vaikka olikin jo 75- vuotias.
Hän lähti Aasiaan tukahduttamaan skyyttien ja goottien kapinaa. Hän rauhoitti osan ja löi loput
velipuolensa Florianuksen avulla. Hän väsyi, sairastui ja kuoli Tyanassa 7.276.
Legioonat valitsivat Florianuksen keisariksi, mutta hän hävisi suosiossa Probukselle, ja omat miehet
tappoivat hänet parin kuukauden kuluttua.
Tacitus käytti kaikkia edeltäjänsä tunnettuja rahapajoja. Florianuksen rahoja ei lyöty Antiokiassa eikä
Tripolissa, jotka joutuivat Probuksen käsiin.
Kahden hallitsijan rahat ovat samanlaisia ja samantasoisia. Niissä on vain vähän taiteellisia tai
historiallisia piirteitä. Takasivuvalikoima oli laaja. Kullasta lyötiin kahden painoista rahaa. Raskaampi
painaa keskimäärin 6,5 g ja kevyempi 4,6 g. Antoninianuksia lyötiin paljon ja pikkurahaa vain vähän.
Takasivun aiheet ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta tavanomaisia. Uskonnollisia aiheita on
vähän, vain Jupiter, Mars, Herkules ja Sol ovat kuvattuina.
Aasian voittoa juhlittiin teksteillä VICTORIA GOTTHI ja GOTTHICA sekä VICTORIA PONTICA
AVG.
Takasivuilla voidaan havaita pientä taiteellisuuden elpymistä ainakin joissakin rahapajoissa, etenkin
Ticinumissa. Luulisi etusivujen tekstien vaihtumisen tapahtuneen tietyssä järjestyksessä, mutta oikeaa ei
ole voitu ratkaista. Teksti IMP C M CL TACITVS AVG on Roomassa niin yleinen, että sen on täytynyt
olla käytössä koko ajan. Gallian rahapajat käyttivät eri etusivun tekstejä jopa saman takasivun
yhteydessä.
GALLIA. Aurelianuksen vähän käyttämä paja oli tuottoisa Tacituksen aikana. L osoittaa sen toimineen
Lugdunumissa jonkin aikaa, mutta A viittaa sen muuttaneen ehkä Arelateen.
Muotokuvissa on miellyttävät, kotoisat kasvot. Kirjaimet ovat hyviä, A ja V teräviä. G:ssä on selvä
alasakara. Kaupunkimerkki puuttuu usein. Työpajat merkittiin kirjaimilla A, B, C ja D, joista B ja C ovat
joskus peilikuvina. Merkintä muuttui ja roomalaisia numeroita alettiin käyttää ennen Florianuksen
hallituskautta.
Antoninianusten lisäksi paja löi myös aureuksia.
ROOMA. Muotokuva on melkein aina oikealle katsova, pää on yleensä leveä ja otsa melko korkea.



Kirjaimet ovat hyviä, M hyvän muotoinen, V yhtenäinen ja A:n yläosa kulmikas, kuten muissakin
pajoissa.
Työpajanumerointi on kreikkalainen, niitä oli seitsemän ja merkki on joko oikealla kentässä tai alaosassa
arvomerkinnän vieressä.
Paja löi melkoisen määrän kultaa, paljon antoninianuksia ja kaikki kauden pikkurahat.
TICINUM. Kuusi työpaja löi runsaasti rahaa. Tacituksen muotokuva ei ole kovin onnistunut, otsa on
yleensä matala ja leuka heikko. Florianuksen muotokuva on miehekäs ja sotaisa.
Kirjaimet ovat hyviä, V yleensä yhtenäinen eikä niin kulmikas kuin Roomassa. Merkit ovat alaosassa,
Florianuksen rahoilla on kaupunkitunnus TI työpajanumeron vieressä. Numerointi on latinalainen.
SISCIA. Paja löi suuria kultarahoja, mutta vähän antoninianuksia. Muotokuvat ovat hyviä ja
lujapiirteisiä, otsa on korkea ja pää pyöreä. Kirjaimet ovat kohtalaisia, A ja V leveitä. Työpajoja oli kuusi
ja numerointi latinalainen. Merkit ovat oikealla tai alhaalla.
SERDICA. Tuotanto oli pieni. Arvonimeä INVICTVS käytettiin täällä. Kirjaimet ovat epäsäännöllisiä.
Työpajoja oli neljä ja numerointi kreikkalainen, arvomerkintä KA. Numero on joko kentässä tai
alaosassa. Paja löi vain antoninianuksia.
CYZICUS. Tuotanto oli pieni. Tacituksen muotokuva oli aluksi soikea, mutta muuttui pitkäksi ja
kapeaksi. Kirjaimet ovat kohtalaiset, pajan tyypillinen V on varma osoitus paikasta. Viiden työpajan
numerot ovat joko alaosassa joko kreikkalaisia tai latinalaisia. Etusivulla oli käytössä teksti IMP C M CL
TACITVS AVG tai FLORIANVS AVG.
ANTIOKIA. Paja löi vain Tacituksen rahaa, koska se joutui Probuksen haltuun. Se löi antoninianuksia ja
yhden aureuksen.
Pää on jonkin verran kapeampi kuin eurooppalaisissa pajoissa. Takasivulla ovat suosiossa kahden
hahmon aiheet.
Kirjaimet ovat löysiä, M on vain neljä viivaa, A ja V leveitä, kuten myös C. Etusivun tekstin loppu-G on
suuri.
Työpajoja oli seitsemän ja numerot kreikkalaisia tai latinalaisia kentässä.
TRIPOLIS. Muotokuva ja kirjaimet erottavat tämän pajan muista. S ja C ovat usein muita kirjaimia
suurempia. Rahat ovat harvinaisia. Vain toisinaan takasivun tekstin lopussa oleva piste vihjaa kahteen
työpajaan.
 
 

MARCUS AURELIUS PROBUS
7.276 - 9.282

 
Probuksen rahat poikkeavat huomattavasti edellisten keisarien yksitoikkoisuudesta, nimenomaan etusivun
tekstin ja muotokuvan osalta. Kaikki rahapajat toimivat ja seurasivat toisiaan ja käyttivät runsaasti
merkkejä.
Probus syntyi Sirmiumissa vuonna 232, saavutti kunnioitusta kenraalina ja toteutti valtakunnan
yhdistämisen, jonka hänen edeltäjänsä olivat aloittaneet. Tacituksen kuollessa hän oli Aasian joukkojen
komentajana. Joukot huusivat hänet keisariksi, eikä hänellä ollut vaikeuksia kumota Florianuksen
kannatusta.
Hallituskauden aikana lyötiin melkoinen määrä aureuksia, lukuisasti antoninianuksia ja vähän muuta
rahaa. Aureukset painavat keskimäärin 6 - 6,25 g.
Pitkä teksti esiintyi useimmin hallituskauden alun etusivuilla, mutta myös myöhemmin silloin tällöin.
Serdica käytti edelleen epätavallisia tekstejä. Ticinum päätti tekstin konsulin arvonimeen. Lugdunum ja
Ticinum kuvasivat muotokuvan hieman takaa.
Eri työpajat yhdistelivät etu- ja takasivuja eri tavoin. Joskus sama etusivu oli pajan kaikissa työpajoissa
eri takasivujen yhteydessä, ja toisinaan sitä käytti vain yksi työpaja. Näin tuotettiin valtava määrä
variaatioita.
LUGDUNUM. Neljä työpajaa löi huomattavat määrät aureuksia ja antoninianuksia. Merkkeinä käytettiin
joko roomalaisia numeroita tai latinalaisia aakkosia. Numerot lienevät varhaisempia. Muotokuvat ovat
leveitä ja raskaita aluksi, kuten Tacituksella. Myöhemmin pää kapeni, piirteet selvenivät ja leuka on
alaspäin työntyvä.
Tyypit ovat ensin sotaisia ja sittemmin rauhaisia. Kirjaimet ovat kaikkiaan hyviä ja yleensä suuria.



Pisteitä käytettiin tekstin jakamiseen. V on yleensä terävä ja M levenee alaspäin.
ROOMA. Seitsemän työpajaa löi kaikenlaista rahaa. Ensi annin jälkeen muotokuva pieneni ja aihio
paksuni. Kirjaimet ovat hyviä, V yleensä terävä, muttei aivan yhtenäinen. Lyhyet tekstit ovat yleisimpiä
tällä pajalla.
Aluksi merkit olivat samoja kuin Florianuksella, mutta R ilmestyi kreikkalaisten numeroiden rinnalle, ja
merkkien välissä on symboli. Eräässä ryhmässä symboliksi valittiin sanan AEQVITI kirjaimet, joista
kukin vastasi yhtä työpajaa.
TICINUM, SISCIA ja SERDICA. Pajojen toimintaa on vaikea seurata, ja rahojen kohdistus niihin on
hankalaa, joten ne esitellään yhdessä. Ticinumissa oli kuusi työpajaa ja Sisciassa hetken seitsemän.
Serdicassa oli vain neljä työpajaa, ja on aihetta olettaa sen olleen suljettuna hallituskauden keskivaiheilla.
Kaivertajien vaihtoa on tapahtunut ainakin Ticinumin ja Siscian kesken. Kumpikin käytti roomalaisia
numeroita, mutta arvomerkintä on Ticinumissa XX, Sisciassa XXI ja Serdicassa KA. Numeroiden vaihto
kreikkalaisiksi aiheuttaa sekaannusta.
Ticinumin kirjaimet ovat vähän siistimmät kuin Siscian, varsinkin alussa. Pian kaikki A:t ja V:t tulivat
samanlaisiksi. Ticinumissa M:n vinot viivat alkoivat yleensä hieman alempaa. Sisciassa ne alkavat
ylhäältä. Serdican M näyttää melkein N:ltä. Selvä erikoisuus on Siscian G, jonka alakaari on pitkä
kaveten loppua kohti ja väkänen on alasimen muotoinen. Muunkin muotoisia G-kirjaimia esiintyy.
Antoninianukset olivat aluksi samankokoisia kuin ennen, mutta ne pienenivät Sisciassa vähäksi aikaa.
Etusivulla keisarin nimi ja arvonimet erotettiin usein pisteillä. Muutamia rahoja on päivätty
konsulikausien numeroilla: II = 278 ja III = 279.
AEQVITI- rahoja on kolme sarjaa, ensimmäisestä puuttuu viimeinen I ja muista ensimmäinen A.
Kolmannessa sarjassa on tähti. Toisessa sarjassa on päivättyjä rahoja COS III - V (279 - 282).
Ticinumin rahanlyönti jakautui kolmeen jaksoon:
1. Merkki TI, vuoteen 276 asti,
2. merkki XXT, vuoteen 280 asti,
3. merkki XXI ja kreikkalaiset merkit, hallituskauden loppu.
Siscian rahanlyöntiä on vaikea ryhmitellä. Merkkejä vaihdettiin usein, mikä lisää sekavuutta.
Ticinumin tapana oli tapana antaa tietty takasivu tietylle työpajalle. Sisciassa samaa takasivua käytti usea
työpaja.
Serdican merkki oli alaosassa KAA – KAD, ja numero on joskus erotettu pisteellä. Tähteä käytettiin
kentässä hallituskauden lopulla, ja myös MS kentässä kuuluu Serdicaan. Serdican rahat lyötiin suurille
aihioille, muotokuvat ovat kookkaita ja pidempiä kuin muissa pajoissa. Kirjaimien koko vaihtelee, V on
lähes aina avoin, M kuin N ja G on erilainen kuin Sisciassa.
CYZICUS. Pajassa lyötiin aureuksia ja antoninianuksia aluksi viidessä sittemmin kuudessa työpajassa.
Paja toimi hallituskauden alussa.
Roomalaisen merkinnän käyttöönotto edellisen keisarin aikana vaikeuttaa määrittelyä, mutta pari
erikoisuutta varmistaa pajan: pään muoto ja pituus sekä V:n alaosan vinous. Nämä tuntomerkit katosivat
vähitellen. Työpajan numero on latinalainen kentässä tai kreikkalainen alaosassa.
Kaupunkimerkki MC ilmestyi myöhemmin alaosaan arvomerkinnän XXI perään ja lopulta muodossa CM
kenttään. Kun alaosassa on XXIMC, työpajan kreikkalainen numero sijoitettiin kenttään, ja kun CM on
kentässä, latinalainen tai kreikkalainen numero sopi arvomerkinnän perään.
ANTIOKIA. Työpajoja oli aluksi kahdeksan, myöhemmin yhdeksän. Paja löi aureuksia ja
antoninianuksia. Tuotanto oli huomattava, mutta tekstejä vähän: kolme etusivulla ja kaksi takasivulla,
jossa idän tyylin mukaisesti on kaksi henkilöä. Anteja oli kymmenen.
Muotokuvat ovat edelleen tyypillisiä, hyvin suunniteltuja, mutta kaiverruksen viimeistely on naarmuinen.
Kirjaimet ovat yleensä hyviä, mutta M on toisinaan avoin. V on usein yhdistetty poikkiviivalla.
Arvomerkintä KA oli poikkeuksellinen, mutta tyyli ja työpajanumero puolustavat määritystä.
Aureuksilla on kaupunkimerkkinä A tai ANT.
Antoninianusten hopeointi on hyvä.
TRIPOLIS. Paja löi huomattavan määrän antoninianuksia ja käytti vain kahta etusivun tekstiä ja yhtä
takasivun tekstiä (CLEMENTIA TEMP).
Kreikkalaisten merkkien tilalle vaihdettiin roomalaiset. Piste takasivun tekstin lopussa on työpajan
merkki. Kentässä on tähti, kuunsirppi, seppele tai kaupungin alkukirjain T. Työn jälki on itäistä ja
muistuttaa Antiokian tyyliä, mutta muotokuva täyttää tilasta suuremman osan, ja kirjaimet ovat



epäsäännöllisemmät.
Rahojen määrästä ja useista merkeistä päätellen paja toimi useita vuosia.
 
 

MARCUS AURELIUS CARUS PERHEINEEN
9.282 - 6.285

 
Hallituskausien ajoitus on hieman epäselvä. Carus nousi valtaistuimelle Probuksen kuoltua elokuun
lopulla 282. Hän otti vanhemman poikansa Carinuksen pian alikeisariksi, ja vähän myöhemmin myös
nuoremman Numerianuksen.
Joulukuussa 282 tai heti vuodenvaihteen jälkeen Carus lähti sotaretkelle persialaisia vastaan ja otti
Numerianuksen mukaansa. Persian rajalla hän antoi pojilleen arvonimen Augustus. Tigriksellä
salamanisku tappoi Caruksen 20.12.283.
Verkalleen Roomaan palaamassa ollut Numerianus löydettiin kuolleena teltassaan lähellä Heracleaa
marraskuussa 284. Hänen talouspäällikkönsä Diocletianus otti tilaisuudesta vaarin, pukeutui purppuraan
ja hyökkäsi Carinusta vastaan.
Kapinallinen Julianus Pannonialainen kohtasi Carinuksen ja hävisi vuoden 284 lopussa. Carinuksen ja
Diocletianuksen joukot kohtasivat keväällä 285, mutta voitosta huolimatta Carinus joutui omien
miestensä surmaamaksi.
Caruksesta ja Numerianuksesta historia ei tiedä kertoa pahaa sanaa, mutta Carinus oli julma ja
moraaliton. Hänellä kerrotaan olleen yhdeksän vaimoa, joista viimeinen, Magnia Urbica tunnetaan
rahoilta.
Muutoin tuntematon rahoilla esiintyvä Nigrianus lienee ollut Carinuksen poika.
Serdican rahapaja lopetti toimintansa. Arvomerkintää KA käytettiin Roomassa.
Siscia löi melko vähän, kunnes Julianus valtasi kaupungin.
Antiokiassa oli yhdeksän työpajaa, Tripoliskin löi paljon rahaa ja myös Cyzicuksen tuotanto oli runsas.
Lugdunumin ja Siscian pajat käyttivät erikoisia merkkejä: X.ET.I, X.I.I, X.I jne. Rahat olivat tavallista
suurempia ja epätavallisen näköisiä. Kaikki viittaa siihen, että kyseessä oli antoninianusta suurempi raha
(kaksoisantoninianus  tai 10 denaria?).
Kauden rahat ovat siistejä, hyvin tehtyjä ja säännöllisiä. Aureuksen paino pieneni 5,2 grammaan.
Pajojen omaleimaisuudet säilyivät, vaikkakin hämärtyivät edelleen, mikä vaikeuttaa varsinkin aureusten
määritystä. Vain Lugdunumissa muotokuvat vaihtelevat, kuten Probuksen aikana. Carus oli kalju, nenä
roomalainen ja leuka terävä. Carinus on kuvattu miehekkäänä ja ikäistään vanhempana. Numerianus
kuvattiin nuorena, avoimena ja miellyttävänä. Ikäeroa on liioiteltu tarkoituksella.
LUGDUNUM. Neljä työpajaa käytti merkkejä: A, B, C, ja D kentässä. Aluksi Carukselle löivät A, B ja
D, Carinukselle C ja D ja Numerianukselle vain C. Poikien yhteisiä rahoja löivät kaikki työpajat. Samoin
Caruksen Consecratio- rahoja, joissa käytettiin roomalaisia numeroita. Lopuksi Carinukselle löivät A ja
D ja Numerianukselle B ja C. Magnia Urbicalle löi työpaja D. Vähän ennen Numerianuksen kuolemaa
kaupunkimerkki LVG tuli alaosaan.
Kirjaimet ovat hyviä, laaja M ja terävä V ovat tyypillisiä.
Muotokuvat ovat kunnioittavia ja miellyttäviä.
ROOMA. Seitsemän työpajaa löi paljon rahaa. Merkinnät voidaan jakaa yhdeksään ryhmään.
Muotokuvissa näkyy poikien vanhenemista.
Kirjaimet ovat hyviä, mutta muotokuvat vähemmän voimakkaita kuin muualla. Magnia Urbica on hyvin
miellyttävän näköinen.
Carukselle löi neljä ensimmäistä työpajaa ja Carinukselle aluksi kolme viimeistä. Numerianukselle löi
aluksi työpaja 4 ja 6, mutta Caruksen kuoleman jälkeen työpaja 1 löi Nigrianukselle ja muut Carinukselle
ja Numerianukselle.
TICINUM. Aureuksia ja antoninianuksia lyötiin kuudessa työpajassa. Merkki on PXXI - VIXXI tai
PXXIT - VIXXIT.
Carus käytti enimmäkseen ensimmäistä ja pojat jälkimmäistä merkintää.
Rahaa lyötiin paljon. Joissakin rahoissa etusivun teksti on jaettu pisteillä kuten Lugdunumissa.
Muotokuvat ovat samanlaisia kuin Sisciassa tai Roomassa.
Magnia Urbicalle löi toinen työpaja, mutta melko vähän. Alikeisareina pojille löivät kaikki työpajat.



Carinukselle löi työpaja 1, 3, 4 ja 6 ja Numerianukselle 4, 5 ja 6 sekä myöhemmin 3, 5 ja 6.
SISCIA. Kolme työpajaa löi aureuksia ja antoninianuksia. Caruksen aikana työpajat merkittiin kenttään:
P, II ja T. Numeron päällä on joskus tähti. Caruksen kuoleman jälkeen alaosaan tuli merkki SMSXXI ja
kreikkalainen numero.
Probuksen aikaiset kirjaintyypit esiintyvät joskus, varsinkin alussa. Antoninianusten määrä pieneni ja
loppui, kun kaupunki joutui muutamaksi kuukaudeksi Julianuksen haltuun.
Carukselle löivät kaikki työpajat, pojille aluksi 1, ja Carinukselle lisäksi 3, sitten Carinukselle kaikki ja
Numerianukselle työpaja 3. Magnia Urbican rahoja löi ensimmäinen työpaja.
CYZICUS. Viisi työpajaa löi antoninianuksia ja useita aureuksia, joissa on merkki C, K tai kuunsirppi
alaosassa. Numerot ovat kreikkalaisia. Kuudes työpaja aloitti vähän ennen Caruksen kuolemaa, jolloin
alaosaan merkittiin arvo XXI ja kenttään numero.
ANTIOKIA. Yhdeksän työpajaa löi aureuksia ja antoninianuksia. Suuresta tuotannosta huolimatta
antoninianusten takasivulla on vain teksti: VIRTVS AVGG(G) tai CONSECRATIO.
Arvomerkintä XXI on alaosassa ja numero A - ΕΔ kentässä. Joskus yläosassa on tähti.
TRIPOLIS. Kaksi työpajaa löi vain antoninianuksia.
Arvomerkintä XXI on alaosassa ja TR kentässä joskus tähden seurassa. Karkeat ja rumat muotokuvat ja
epäsäännölliset kirjaimet erottavat tuotannon Antiokian rahoista.
 
 

GALLIAN KEISARIKUNTA  
259 - 273

 
Tästä kaudesta on kirjoitettu paljon ristiriitaista tietoa. Aikalaisten kirjoituksia ei ole jäljellä, ja
vanhimmat tiedot ovat "Historia Augustassa". Kirjoittajien antipatiat näkyvät selvinä Gallienusta
kuvattaessa.
Valerianuksen lähdettyä Persiaan Gallienus joutui lännessä vaikeuksiin. Hän jätti Gallian puolustuksen
Postumukselle ja siirtyi itse puolustamaan Tonavan seutuja. Vuonna 259 Postumus nousi Gallienusta
vastaan ja hallitsi Gallian keisarikuntaa lähes vuosikymmenen ajan viisaasti ja lujasti. Hän menestyi
loistavasti sekä germaaneja että Gallienusta vastaan.
Vuonna 269 Laelianus kapinoi Postumusta vastaan, mutta vaikka hänet lyötiin nopeasti, Postumus
menetti joukkojensa suosion. Suuttuneet sotilaat surmasivat hänet, ja vallan kaappasi entinen seppä
Marius.
Marius oli ylennyt nopeasti, mutta omat sotilaat surmasivat hänetkin. Kerrotaan hänen saaneen surmansa
hyvin lyhyen hallituskauden jälkeen itse tekemänsä miekan lyöntiin.
Huomattavan kyvykäs sotilas Victorinus nousi valtaan vuonna 269. Hänen onnistui tukahduttaa
kapinoita, mutta hän menetti ilmeisesti Espanjan. Omat miehet surmasivat hänet Kölnissä vuonna 271.
Aquitanian kuvernööri Tetricus nousi Victorinuksen äidin myötävaikutuksella keisariksi. Hän otti
samannimisen poikansa alikeisariksi, mutta Gallian keisarikunnan voimat hupenivat, ja vuonna 273
Tetricus erosi ja antautui Galliaan hyökänneelle Aurelianukselle. Aurelianus kävelytti Tetricuksia
triumfissaan, mutta palautti heille omaisuutensa ja antoi heille virka-aseman Italiassa.
 

NUMISMAATTINEN TODISTUSAINEISTO
 
Yksittäisten rahojen todistuksen lisäksi rahalöydöt selkeyttävät kuvaa ajan tapahtumista. Galliasta ja sen
ympäristöstä on kaivettu esiin noin yhdeksänsataa kätköä, mutta useimpien yksityiskohdat ovat
epätäydellisiä ja tietoa on kadonnut.
Jotain tietoa voi kuitenkin saada raharuukkujen sisällöstä, esimerkiksi Rooman ja Gallian rahan
kelpoisuudesta alueella. Löytöpaikan ja rahojen kuluneisuuden avulla saa lisää valaistusta ongelmiin.
Myös keisarien järjestykseen ja hallituskausien pituuteen näillä on sanansa sanottavana.
Tämän kauden löydöt sisältävät enimmäkseen pelkkiä antoninianuksia. Valerianuksen edeltäjien rahaa on
löydöissä mitätön määrä. Suurimmissa löydöissä on tuhansia rahoja, joskus määrää ei edes vaivauduttu
laskemaan, vaan tyydyttiin punnitukseen. Löydöissä on yhteensä miljoonia rahoja.
Ne osoittavat heti, että laillinen Rooman raha oli käypää myös Gallian keisarikunnassa, ja päinvastoin
ainakin rajaseudulla. Valerianuksen rahaa on löydöissä vähemmän, kuin saattaisi olettaa. Gallienuksen ja



Claudiuksen rahaa on suuria osuuksia. Tetricuksen rahaa lyötiin runsaasti ”epävirallisissa” pajoissa, ja
näiden tuotanto sekoittui nopeasti ”viralliseen”, vaikka olikin epämääräistä sekä kooltaan että
muodoltaan. Tällaista rahaa lienee tehty aina Konstantinus Suuren hallituskaudelle asti. Valitettavasti
löytöjen kirjaajat eivät ole välittäneet tai osanneet erotella säännöllistä ja epäsäännöllistä rahaa toisistaan.
Sallimalla monen löydön epäluotettavat tiedot voidaan arvioida gallialaisen rahan muodostaneen toisen
puolen kokonaismäärästä.
Löydön uusimman rahan mukaan 200 - 300 löytöä on kätketty ennen vuotta 253, 80 Gallienuksen, 90
Postumuksen, vain 7 Victorinuksen tai Mariuksen, 59 Tetricuksen, 43 Claudiuksen, 21 Quintilluksen, 33
Aurelianuksen, 4 Tacituksen ja Florianuksen sekä 27 Probuksen hallituskaudella. Gallialaisia rahoja on
mukana vielä muutamassa Diocletianuksen kaudelle päättyvässä löydössä.
Useissa löydöissä on mukana suurin osa keisareista Valerianuksesta Diocletianukseen. Vain muutamassa
löydössä kaikki rahat ovat gallialaisia.
Viidestäkymmenestä tutkitusta löydöstä saadaan seuraavat suhdeluvut Gallian keisareiden rahoille:
 
                      Postumus                           20000
                      Laelianus                               40
                      Marius                                 160
                      Victorinus                          7000
                      Tetricukset                         30000.

 
Laelianuksen ja Mariuksen rahoja on löytynyt riittävän kaukaa toisistaan, että voidaan olettaa niiden
olleen käytössä. Suhde edustanee rahojen alkuperäistä harvinaisuutta.
Kolmen Gallian keisarin järjestyksestä ollaan yhtä mieltä, mutta Laelianuksen ja Mariuksen ajoitus on
hankala. Rahojen suhteista voidaan arvioida myös hallituskausien pituuksia.
 

Rahat
 

Rahat noudattavat Rooman muutoksia. Postumus nousi valtaan, kun antoninianuksen huononnus oli
pahimmillaan, mutta hän oli hieman Gallienusta hitaampi hopean vähentämisessä. Galliassa oli pakko
noudattaa Rooman esimerkkiä, koska rahaa tarvittiin liikenteeseen eikä sulatusuuniin. Aurelianuksen
uudistus tuli mahdolliseksi vasta valtakunnan yhdistämisen jälkeen.
Aureusten maasta vientiä ei pelätty, koska kulta vaihdettiin painon perusteella. Myös Gallienus paransi
aureuksia, mutta vähemmän kuin Postumus. Aureuksen keskipaino on Postumuksella 6 grammaa,
Victorinuksella 5,2 grammaa ja Tetricuksella 4,2 grammaa.
Antoninianuksen paino oli epäsäännöllinen, mutta enimmäkseen se pieneni ajan kuluessa. Tetricuksen
antoninianukset ovat Gallian huonoimpia.
Rahojen perusteella voidaan todistaa Laelianuksen ja Mariuksen hallituskaudet lyhyiksi. Samoin voidaan
todistaa Mariuksen ajoittuminen Postumuksen ja Victorinuksen väliin. Marius avasi pajan, jota Victorinus
käytti hetken valtaannousun jälkeen.
Tetricukset antautuivat vuonna 273 ja Gallian keisareilla oli yhteensä 16 tribuunivuotta, jotka eivät sovi
helposti välille 259 - 273. Näin päädytään seuraavaan järjestykseen:
 
                      Postumus                           260 - 269
                      Laelianus                            269                  (Postumuksen hallitessa)
                      Marius                               269                  (Postumuksen kuoltua)
                      Victorinus                          269 - 271
                      Tetricus                              271 - 273.

 
Muutama Postumuksen raha ei sovi kumpaankaan Gallian rahapajaan. Ne muistuttavat Gallienuksen
Milanossa lyötyjä rahoja, ja niissä ovat Milanossa tuohon aikaan käytetyt työpajojen merkit. Nämä
saattavat olla Aureoluksen lyöttämiä, kun hän kääntyi Gallienusta vastaan vuonna 267. Tämä antaa
ratkaisun tutkijoita askarruttaneelle Aureoluksen rahojen puuttumiselle.
 



 
MARCUS CASSIANUS LATINUS POSTUMUS 

260 – 8.269
 
Aluksi rahaa löi Lugdunumin rahapaja, ja tyyli jatkui Gallienuksen tuotannon mukaisena. Muotokuva oli
aluksi edellisen keisarin kuvan muunnelma. Postumuksella on pitkä pää, tasainen tukka ja parta. Profiili
on lähes suora. Siinä ei ole niin terävää kulmaa otsan ja nenän välillä, kuin myöhemmin.
Vasta noin vuonna 262 muotokuva vaihtui mallin mukaiseksi: rahvaanomainen, karkea tukka ja parta,
täyteläiset posket ja esiin työntyvä nenä.
Postumus noudatti roomalaista tapaa tribuuni- ja konsulivuosien aloittamisessa, ja päivättyä rahaa lyötiin
runsaasti. Aluksi antoninianukset olivat läpimitaltaan noin 21 mm ja myöhemmin ne pienenivät 18 - 19
millimetriin.
Ennen neljättä konsulivuottaan Postumus siirsi rahapajan Kölniin, ja kaikesta päätellen Lugdunumissa ei
lyöty rahaa tämän jälkeen. Tarkkaa ajoitusta on vaikea tehdä rahojenkaan perusteella.
Kölnissä toiminut kaivertaja on onnistunut erityisen hyvin kuvatessaan Postumuksen melkein edestä.
Joissakin rahoissa on keisarin kuva molemmilla puolilla, ja eräissä rahoissa keisari kuvattiin
Herkuleksena leijonannahka ja nuija olallaan.
Postumus kunnioitti Apolloa, Dianaa, Jupiteria, Marsia, Merkuriusta, Minervaa, Neptunusta ja jopa
Serapista rahoillaan, mutta tärkein oli Herkules kahdentoista tehtävänsä parissa.
Huomion arvoinen tyyppi on AETERNITAS AVG, jossa on kolme sädekruunuista päätä, nainen keskellä
kahden nuorukaisen välissä. Sama asetelma oli Septimus Severuksella, jossa Julia Domna oli Caracallan
ja Getan välissä. Postumuksella ei tiedetä olleen poikia. Hyveitten henkilöitymiä käytettiin vähän. Rahat
tukevat käsitystä, että Postumus oli miehekäs, tehokas ja menestyksekäs hallitsija.
Postumus piti yllä Rooman rahajärjestelmää paremmin kuin Gallienus. Myös sestertiuksia lyötiin, ja
koska joissakin suurissa pronssirahoissa on muotokuvassa sädekruunu, näitä voidaan pitää
kaksoissestertiuksina.
 
 

ULPIUS CORNELIUS LAELIANUS 
6.269 – 7.269

 
Laelianuksen rahoista selviää, että hän ei onnistunut saamaan valtaansa koko Galliaa eikä edes Kölnin
rahapajaa. Todennäköisesti hän oli kapinoitsija, jonka Postumus löi. Rahan laatu on huonompi kuin
Kölnissä, M ja N ovat irtonaisia ja V leveä.
Voidaan olettaa, että rahat lyötiin Mainzissa.
 
 

MARCUS AURELIUS MARIUS 
8.269 – 11.269

 
Marius löi vain aureuksia ja antoninianuksia kahdessa rahapajassa, joista toinen oli Kölnissä. Merkkejä ei
käytetty.
Kölnin rahat ovat samanlaisia kuin Postumuksen viimeiset: M on leveä, V terävä ja muotokuvassa hyvän
näköinen nenä, viikset ja voimakas leuka enimmäkseen ajeltuna.
Toisen pajan muotokuvat ovat vähemmän miellyttäviä: nenä on suuri ja muodostaa terävän kulman otsan
kanssa, huulet ovat paksut, ja leuassa on ohut parta. Kirjaimet ovat huonompia. Tämä paja löi vielä yhden
annin Victorinukselle.
Teoria, jonka mukaan Marius oli vallassa vain pari päivää, kumoutuu rahojen todisteella. Kölnissä lyötiin
suurin osa Mariuksen rahoista, ja määrä on liian suuri parin päivän tuotannoksi. Pajan on täytynyt toimia
ainakin kuukauden ajan.
 
 

MARCUS PIAVVONIUS VICTORINUS 
11.269 – 2.271



 
Aureusten ja antoninianusten lisäksi lyötiin vähän kultaquinariuksia ja denareja. Useita rahapajoja oli
toiminnassa. Mariuksen toinen paja löi yhden annin antoninianuksia, ja Kölnissä lyötiin runsaasti rahaa.
Kirjaimet ja muotokuvat ovat samanlaisia kuin Mariuksella ja Postumuksella. Keisarin toinen nimi on
lyhennetty monin tavoin. Vasemmalle katsovat muotokuvat ovat harvinaisia. Muotokuva on miellyttävä
ja hyvin tehty, pää on otsan kohdalta hieman kapeampi kuin tavallisesti, nenä hyvä ja parta terävä.
Toisen tyylisiä rahoja on noin puolet hallituskauden rahoista. Näissä kirjaimet ovat vähän parempia kuin
Laelianuksen rahoilla, mutta M ja N ovat irtonaisia ja V yleensä leveä. Nenä on suuri ja käsittely yleensä
pehmeähkö. Takasivut ovat enimmäkseen toisenlaisia kuin Kölnissä. Tämä rahapaja saattoi olla
Lugdunumissa, mutta todisteita on tutkittava tarkemmin.
Lugdunumin kirjaimet olivat aiemmin toisenlaisia, mutta kaivertajat ovat saattaneet siirtyä Kölniin.
Tetricus käytti ilmeisesti samaa pajaa pääasiallisena rahojen tuottajana.
Rahapajan merkit valaisevat asiaa. Postumus käytti Kölnissä merkkiä CA ja P. Toisen pajan rahoilla
esiintyy merkki V*. Jos V tarkoittaa kaupunkia, kyseeseen tulee vain Vienna tai Valentia.
Kummankin rahapajan antoninianukset ovat vaihtelevan kokoisia, mutta suurempia kuin ”epävirallisten”
pajojen rahat.
Päivätyissä rahoissa on kolme tribuunivuotta ja kaksi ensimmäistä konsulivuotta.
Victorinukselle lyötiin kuolemanjälkeisiä Consecratio- rahoja Tetricuksen hallituskaudella.
Eräs kultarahasarja poikkeaa edukseen edellisten keisareiden rahoista. Rooman legioonia kuvaavia rahoja
oli lyönyt aiemmin Marcus Antonius, Septimus Severus, Clodius Macer ja Gallienus sekä myöhemmin
Carausius ja Allectus.
Victorinus kunnioitti seuraavia legioonia:
 
                      I Minervia                          Ala-Rhein
                      II Augusta                          Britannia
                      II Traiana                           Egypti
                      III Gallica                           Foinikia
                      III Flavia Felix                    Moesia
                      V Macedonica                    Keski-Tonava
                      X Fretensis                        Juudea
                      X Gemina                          Pannonia
                      XIII Gemina                       Daakia
                      XIIII Gemina                                           Pannonia
                      XX Valeria Victrix             Chester
                      XXII Primigenia                 Ylä-Rhein
                      XXX Ulpia Victrix            Ala-Rhein

 
Kaikki lyötiin eteläisessä rahapajassa. Legioonista vain osa oli Gallian keisarikunnan alueella, joten sarja
oli luonteeltaan propagandistinen.
Uskonnolliset aiheet ovat vähälukuisempia kuin Postumuksella. Eniten esiintyy Sol.
 
 

CAIUS PIUS ESUVIS TETRICUS
2.271 – 3.274

 
Tetricusten rahat ovat suurimmaksi osaksi peräisin Victorinuksen eteläisestä rahapajasta.
Poika oli alikeisarina hyvin varhain hallituskauden alussa, mutta hän tuskin ehti saada keisarin arvonimeä
Augustus, vaikka useissa rahoissa esiintyykin muoto AVGG.
Kahden muotokuvan rahoja lyötiin paljon, ja Tetricus kuvasi rahojensa takasivulla edeltäjiään: Postumus,
Victorinus ja Claudius II.
Rahanlyönti rajoittui aureuksiin ja antoninianuksiin, mutta joitakin rahoja on luokiteltu denareiksi.
Muutama epäsäännöllinen raha on lyöty vaalealle metallille.



Aureusten tyyli on hyvä, mutta paino pieneni. Antoninianukset tehtiin hutiloiden, joten on vaikea erotella
”säännöllistä” rahaa ”epäsäännöllisestä”.
Vain kolme tribuunivuotta esiintyy, toinen ja kolmas konsulivuosi osuvat kolmannelle tribuunivuodelle.
Vota Publica on merkitty rahoille. Jumalista vain Jupiter, Mars, Neptunus ja Sol mainitaan nimeltä.
'Epäsäännöllisissä' rahoissa esiintyy paljon omalaatuisuuksia. Työn laadun rappio saavutti
pohjanoteerauksen tällä hallituskaudella, joka päätti Gallian keisarikunnan olemassaolon.
 
 

BRITANNIAN KEISARIKUNTA 
286 - 297

 
Carausiuksen kapinan ja Britannian takaisin valtaamisen välisen historian ääriviivat voidaan koota
roomalaisista lähteistä paremmin kuin Gallian keisarikunnan osalta.
Carausius oli vaatimattomasta kodista, nuorena hän toimi luotsina ja hankki merikokemusta. Hän saavutti
mahtavan maineen ja huomattavan aseman armeijassa. Keisari kuuli Carausiuksen väärinkäytöksistä ja
määräsi hänelle kuolemantuomion, mutta varoituksen saatuaan Carausius pakeni Britanniaan ja löi siellä
Rooman kuvernöörin. Hän valtasi jopa osan Gallian pohjoisrannikkoa. Seitsemän vuotta hän piti
Britanniaa vallassaan, mutta sitten hänet surmasi Allectus, joka piti yllä erillisvaltakuntaa vuoteen 296
asti.
Allectuksesta tiedetään tuskin mitään. Vasta hallituskauden loppumisesta kerrotaan, että Constantius piti
Allectusta helppona palana, sillä tällä ei ollut saaren asukkaiden tukea. Roomalaiset löivät Allectuksen
vähäisin menetyksin.
Rahanlyönti on kiinnostava ja erittäin vaihteleva. Uusia variantteja tulee päivänvaloon edelleen, kun
maakätköjä löydetään. Näyttää siltä, että rahanlyönnissä oli aluksi vaikeuksia. Leimasimet olivat
karkeatekoisia, ja rahoissa on harvoin rahapajan merkki. Tämän jälkeen taso parani jatkuvasti
Allectuksen kaudelle asti.
Carausiksella oli käytössään kolme rahapajaa: Lontoo, Camulodunum ja Rotomagus. Pääosa rahoista
lyötiin Lontoossa.
Kirjaimien perusteella pajat on helpoin erottaa toisistaan. Lontoon M ei levene alaspäin ja sen vinoviivat
ovat vaihtelevissa asennoissa. Camulodunumin A ja V olivat aluksi avoimia, mutta yhtyivät melko pian.
Lontoon muotokuvat ovat miehekkäitä.
 

RAHANLYÖNTI
 

Carausiuksen aureukset ovat tyyliltään hienoja. Useissa on Lontoon rahapajan merkki ML, ja keskipaino
on 4,4 grammaa.
Carausiuksen hyvät hopearahat poikkeavat muusta rahajärjestelmästä. Niitä lyötiin Lontoossa vuoteen
290 asti. Parhaat näistä ovat hienosti lyötyjä. Näiden ”denarien” suhde muihin rahoihin on tuntematon,
mutta ne olivat varmasti antoninianusta arvokkaampia. Ilmeisesti saaren alkuasukkaat vaativat hyvää
rahaa.
Hopeoitujen rahojen joukossa on joitakin, joissa ovat arvomerkinnät XXI tai XI mannermaan mallin
mukaisesti.
Tyypit olivat aluksi tavanomaisia ja roomalaisia jäljitteleviä. PAX AVG on ylivoimaisesti yleisin tyyppi.
Carausiuskin lyötti legioonasarjan, joka oli selvästi propagandistinen. Tunnukset ovat erilaisia, kuin
Victorinuksen ja Gallienuksen rahoilla. Sarjaa lyötiin usean vuoden ajan.
Propagandistisia ovat myös tekstit, jotka päättyvät AVGGG sekä
teksti CARAVSIVS ET FRETES SVI. Nämä esittivät Carausiuksen Rooman keisareiden
kanssahallitsijana.
Carausius lyötti rahaa myös Diocletianuksen ja Maximianuksen nimiin. Lugdunumissa lyödyistä nämä
erottaa tekstin lopusta AVGGG.
Monissa rahoissa Carausius pyrki samaistumaan maineikkaaseen Postumukseen.
Varsinkin vanhemmissa luetteloissa esiintyy väärin luettuja tekstejä, koska kirjaimet ovat huonoja tai
rahat kuluneita. Rotomaguksen rahapajan kirjaimia kaiversivat epäpätevät henkilöt.
Rahanlyönnistä päätellen olot Britanniassa olivat epätavallisen rauhalliset ja onnelliset.



Arvoniminä oli molemmilla keisareilla: IMP CAES ... PIVS FELIX INVICTVS.
 

MAALÖYTÖJÄ
 

Blackmoorista löytyi legioonan rahakirstu, 29802 rahaa, joista melkein puolet on Tetricusten rahoja.
Carausiuksen rahoja on 545, joista 160 erilaista. Allectuksen 90 rahasta on erilaisia kymmenen.
Pelkästään Carausiuksen rahoja oli vuoden 289 lopulla kätketyssä löydössä 550 kappaletta. Sussexin
löydössä oli 812 rahaa, joista 534 oli Carausiuksen. Osa rahoista on kuin suoraan rahapajasta tulleita.
Essexin löydössä oli 102 Carausiuksen ja 167 Allectuksen rahaa ja muutama mannermaan keisareiden
raha. Kätkijä lienee valikoinut parhaat rahat suuremmasta erästä.
 

RAHAPAJAN MERKIT
 

Merkkivalikoimasta osa on kaiverrusvirheitä esim. kirjaimen peilikuvia. Muunnoksia on silti kirjattu yli
150. Merkeillä oli tarkoitus osoittaa rahapajan lisäksi annin sarja. Tämä erotettiin edellisestä merkin
paikkaa tai muotoa vaihtamalla, mutta järjestelmä ei ollut yhtä selkeä kuin mannermaalla käytetty.
A, B, C, D, E ja F on tulkittavissa Lontoon työpajojen merkeiksi.
LONTOO. Kaupungin merkki L tai ML on usein alaosassa, ja kentässä on erilaisia kirjainyhdistelmiä.
Näistä FO on yleinen.
CAMULODUNUM. Kaupungin merkki C tai MC on usein alaosassa ja kentässä on SC tai SP.
ROTOMAGUS. Kaupungin merkki R on alaosassa, jossa joskus on kuitenkin tekstin kaksi viimeistä
kirjainta.
Allectuksen rahanlyönti oli yhtenäisempi ja yleensä tavanomainen, mutta rahapajan merkkejä käytettiin
runsaasti.
 
 

MUUT VALLANTAVOITTELIJAT
 
Rooman historian kirjoittajat kertovat kolmestakymmenestä tyrannista, mutta vallantavoittelijoiden määrä
voi olla suurempikin. Vain harva heistä ehti lyöttää rahaa ja jättää numismaattisen todisteen itsestään.
Valerianuksen jouduttua vangituksi Rooman ote idässä heikkeni. TITUS FULVIUS MACRIANUS
huudettiin keisariksi, ja hän nimitti alikeisareiksi molemmat poikansa: FULVIUS IULIUS MACRIANUS
ja FULVIUS IULIUS QUIETUS. He karkoittivat persialaiset Antiokiasta ja Zenobian joukot liittyivät
heihin. Titus Macrianuksen rahaa lyötiin Aleksandriassa, mutta pojat ehtivät lyöttää myös antoninianuk-
sia.
Gallienus lähetti Aureoluksen Macrianusta vastaan ja Domitinuksen aasialaisia joukkoja vastaan, johon
Macrinusten taru päättyi.
Palmyran kuningas SEPTIMUS ODENATHUS ja kuningatar ZENOBIA löivät Quietuksen, jolloin idän
valta jäi Zenobialle, kun Odenathus murhattiin. Nimellisenä hallitsijana oli Zenobian poika
VABALATHUS.
Idässä kapinoi myös ALEXANDER AEMILIANUS, jonka Gallienus löi noin vuonna 263.
Probuksen sotapäällikkö ja ystävä SATURNINUS nousi kapinaan Aleksandriassa vuonna 280, mutta
omat miehet surmasivat hänet. Yksi aidon tuntuinen aureus on lyöty hänen nimiinsä.
Euroopassa oli kapinoita jo ennen Valerianuksen vangiksi joutumista. Moesian kapinalliset valitsivat
keisariksi PUBLIUS GAIUS REGALIANUKSEN, jonka omat sotilaat surmasivat jo vuonna 260. Hänen
vaimonsa oli SULPICIA DRYANTILLA. Heidän nimiinsä lyödyt rahat osoittavat vallan rajoittuneen
Pannoniaan. Osa rahoista on lyöty vanhoille denareille ja niistä on tehty antoninianuksia.
MARCUS AELIUS AUREOLUS kääntyi hyvästä alusta huolimatta Gallienusta vastaan. Vuoden 268
paikkeilla hän kokosi joukkoja Raetiasta ja nousi kapinaan. Tämän yhteydessä Gallienus kuoli ja
Claudius löi Aureoluksen. Aureolus ilmeisesti lyötti Milanossa rahaa Postumuksen nimiin.
Eräässä ranskalaisessa löydössä oli 1300 rahaa Gordianuksen ja Aurelianuksen väliltä. Näistä yhdessä oli
teksti IMP C DOMITIANVS PF AVG ja parrakas muotokuva, joka ei ole Victorinus eikä Tetricus.
Tyylistä päätellen raha on lyöty Gallian rahapajassa. Toinenkin raha löytyi 2000- luvulla.
Probuksen hallituskaudella, noin vuonna 279 kapinoivat PROCULUS ja BONOSUS Lugdunumissa ja



Kölnissä. Probus kukisti heidät nopeasti. Proculuksen rahat ovat vääriä, mutta muutama Bonosuksen raha
ansaitsee tulla tutkituksi.
Pannoniassa kapinoi MARCUS AURELIUS JULIANUS Carinusta vastaan vuonna 284. Hän marssi
kohti Roomaa, mutta koki tappion Veronassa. Siscian rahapaja löi hänen nimiinsä tyylikästä rahaa.
Pikkukapinoitsijat CNAEUS SILVIUS AMANDUS ja QUINTUS VALENS AELIANUS lyötiin
Marnessa noin vuonna 286. Amanduksen rahoista ollaan kahta mieltä, mutta Aelianuksen rahat ovat
tuskin hyväksyttävissä.
 
 

GAIUS VALERIANUS DIOCLETIANUS 
20.11.284 -

(rahanuudistukseen asti - 296)
 
Numerianuksen kuoltua syksyllä 284 Diocletianus pukeutui purppuraan. Keväällä hän jäi yksin keisariksi,
mutta huomasi valtakunnan liian suureksi ja otti kollegakseen Marcus Aurelius Valerius Maximianuksen.
Valinta oli hyvä, Maximianus oli tehokas sotilas, joka piti Diocletianusta johtajanaan. Diocletianus valitsi
idän ja Maximianus sai lännen henkilökohtaiseen valvontansa. Vuonna 293 kumpikin valitsi itselleen
alikeisarin, ja liittoja vahvistettiin naimakaupoilla.
Itä oli melko rauhallinen, mutta lännessä oli pienehköjä kapinoita, kunnes Carausius irrotti Britannian
valtakunnasta.
Hallituskauden numismaattinen merkkitapaus oli rahanuudistus, joka jakaa hallituskauden loppuosan
käsiteltäväksi seuraavassa osassa. Uudistus perustui aureukseen ja hopeadenariin sekä toi järjestelmään
kookkaan hopeoidun ”nummuksen”.
Diocletianuksen noustua valtaan rahaa lyötiin seitsemässä rahapajassa. Hän avasi lisäksi kaksi rahapajaa.
Uudistusta edelsi aureuksen painon ja tyylin muutos.
Vaihtelevan painoisia, alle 4 gramman aureuksia ei lyöty kauan.
Ennen vuotta 290 lyötiin 70 aureusta naulasta kultaa ja Antiokian rahapaja merkitsi nämä kreikkalaisella
numerolla Ο (=70).
Sitten lyötiin 60 aureusta naulasta kultaa ja Antiokian merkiksi tuli Ξ (=60). Tämä paino omaksuttiin
uudistuksessa.
Joitakin rahoja lyötiin 50 kappaletta naulasta, ja ne painavat keskimäärin 6,6 grammaa.
Muotokuvat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
1. Pyöreä, lähes sama kummallakin keisarilla. Piirteet ovat iäkkään miehen.
2. Kapea, komea, nuorekas muotokuva. Maximianuksen nenä usein kiverä.
3. Pyöreä, korkea reliefi, hyvin miehekäs ilme. Viiksiä ja partaa on korostettu.
Diocletianuksen todellista ulkonäköä ei voida rahojen perusteella päätellä.
Samanaikaisissa antoninianuksissa ei ollut muutoksia. Eri rahapajojen tyyli läheni siinä määrin, että
määrittely vaikeutuu.
Jupiter ja Herkules valtasivat takasivun lähes täydellisesti.
Idässä suosittiin edelleen kahden henkilön takasivua.
 
LUGDUNUM. Työpajoja oli neljä ja niissä lyötiin vähän aureuksia ja runsaasti antoninianuksia.
Neljä antia lyötiin vain Diocletianuksen nimiin ennen Maximianuksen valintaa. Sen jälkeen
Diocletianukselle löi A ja B sekä Maximianukselle C ja D. Vuonna 287 numeroinniksi vaihdettiin
kreikkalainen ja alaosaan tuli merkintä SML. Kun neljäs työpaja suljettiin, kreikkalaiset numerot
vaihdettiin ensin kirjaimiin P, S ja T ja pian A, B ja C. Vuonna 294 kirjaimet vaihdettiin roomalaisiksi
numeroiksi I, II ja III.
Etusivun teksti lyheni vuosien mittaan ja kypäröity muotokuva on yleisempi kuin muilla rahapajoilla.
TREVIRI. Paja avattiin siirtämällä henkilökuntaa Lugdunumista. Kaupunkimerkki on PTR ja kentässä on
usein C tai D.
ROOMA. Paja löi runsaasti aureuksia ja antoninianuksia. Maximianuksen valinnan jälkeen takasivu
omistettiin Jupiterille ja Herkulekselle. Työpajoja oli seitsemän.
Muotokuvat olivat aluksi sovinnaisia, miellyttäviä ja saman-näköisiä.
Alaosan merkki oli XXIA - XXIZ. Muutamassa rahassa oli vuoden 293 jälkeen R kentässä.



Kaikki työpajat löivät kummankin keisarin rahaa. Alikeisareiden valinnan jälkeen Diocletianukselle löi
enimmäkseen 2 ja 4 (harvoin 3), Maximianukselle 1, 5, 6, ja 7, Constantiukselle 1 ja 7 sekä Galeriukselle
3 ja 6.
TICINUM. Paja löi antoninianuksia runsaasti ja keskittyi Jupiter- ja Herkules- aiheisiin.
Merkkinä oli PXXIT - VIXXIT alaosassa, mutta kun numerot vaihdettiin kreikkalaisiksi kenttään,
alaosaan jäi XXIT.
Edellisten keisareiden nuorekkaita muotokuvia jäljiteltiin, mutta myös kovia piirteitä esiintyy.
Normaalisti työpajoja oli vain kolme, ajoittain jopa kuusi.
SISCIA. Paja joutui vuonna 284 Julianuksen käsiin. Tyyli on samanlainen kuin Roomassa. Työpajoja oli
vain kolme.
HERACLEA. Paja avattiin vuonna 291. Merkkinä oli .XXI. alaosassa ja numero A - E kentässä.
Kaupungin kirjain H tuli ennen uudistusta numeron eteen. Tyyli oli lähellä itäistä.
Kaikki työpajat löivät Diocletianukselle ja neljä ensimmäistä Maximianukselle. Alikeisarien rahaa ei
täällä lyöty.
CYZICUS. Paja oli kiinteässä yhteistoiminnassa Antiokian kanssa. Kaupungin kirjain on C, alaosassa oli
pelkkä arvomerkintä XXI ja numero kentässä. Etusivun tekstistä jäi pois PF.
ANTIOKIA. Ensimmäiset aureukset ovat tyyliltään huonoja, mutta parannus tapahtui, kun otettiin
käyttöön uuden tyylinen muotokuva.
Työpajoja oli yhdeksän tai kymmenen ja niiden numerointi kreikkalainen. Joskus numeron päälle lisättiin
tähti tai kuunsirppi.
Antoninianukset kunnioittivat Jupiteria ja Herkulesta ojentamassa voitonjumalattaren patsasta keisarille.
Constantiukselle löi työpaja 6 ja Galeriukselle 3. Diocletianukselle ja Maximianukselle löivät kaikki
työpajat.
TRIPOLIS. Paja jatkoi kahdella työpajallaan entiseen tyyliin, kunnes se suljettiin vuosien 290 - 293
välillä.
 
 
 

RIC VI
 
Kuudes osa kattaa vain 20 vuotta (294 - 313), mutta rahajärjestelmä muuttui sekä sisällöltään että
rakenteeltaan suuresti.
Rahapajoja oli 16 ja kaikki löivät neljän hallitsijan rahaa.
Ajanmukainen järjestys esitetään rahapajoittain, kukin metalli erikseen tyypeittäin. Samaa tyyppiä
käyttäneet keisarit erotetaan kirjaimilla a, b, c, ja d tyypin numeron lisäksi.
Tekstit ovat rahoissa ilman sanavälejä, ellei toisin mainita. Leimesimien suunnasta on mainittu vain kun
toinen suunta on yleisempi.
Tarkastettujen rahojen lisäksi on luotettu valokuvattuihin lähteisiin ja tieteellisiin löytöluetteloihin sekä
Voetterin teoksiin pienin varauksin.
AE- rahojen harvinaisuuden arviointi on vaikeaa. Cohenin teoksia on käytetty apuna vain jalometallien
osalta.
Indeksit on pyritty pitämään vähissä. Jako rahapajoittain on luonteva, ja hallinnossa tapahtunut vaihtelu ja
rahapajamerkit helpottavat useimpien rahojen määrittelyä.
Osan valmistelu alkoi vuonna 1948 ja ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1964, joten teoksen
laatiminen kesti lähes saman ajan kuin siinä esiteltyjen rahojen lyönti.
 

Diocletianuksen rahanuudistuksen ajoitus
 
Tämä osa kattaa ajanjakson Diocletianuksen rahanuudistuksesta Maximinuksen tappioon huhtikuussa
vuonna 313.
Edellisessä osassa uudistus ajoitettiin vuoteen 296, mutta tutkimuksen edettyä ajoitusta on tarkennettu
vuoteen 294. Tätä tukevat Votumi- rahat Trierin rahapajasta ja eräät muut tiedot. Näin ollen hopeoitu
antoninianus vaihtui uuteen hopeoituun rahaan vuonna 294. Ero edellisen osan ajoitukseen ei vaikuta
sisältöön kuin parissa kohdassa etupäässä kultarahan osalta.



 
Kauden historialliset lähteet

 
Vuosien 294 - 313 tapahtumat olivat monimutkaisia ja vaikeita. Neljän hallitsijan järjestelmän luominen
johti historiankirjoittajat vertailemaan keisareita toisiinsa. Uskonnon asenteet värittävät kirjoituksia.
Kristittyjen vaino vuonna 303 ja Milanon edikti vuonna 313 saavat etusijan kristittyjen histo-
riankirjoittajien teoksissa. Muinaisten kirjoitusten kokoaminen laajoiksi suuntaviivoiksi on hankalaa.
Näissä on keskitytty henkilöihin. Lactantiuksen DE MORTIBUS PERSECUTORUM on pakanuu-
denvastaisuudesta huolimatta arvokas nelivallan kuvaus. Melkein kaikki keisarit vuosilta 297 - 321 on
kuvattu seitsemän ylistyskirjoittajan teosten kokoelmassa. Muina lähteinä on käytetty katkelmia,
piirtokirjoituksia, monumentteja sekä tietysti rahoja. Merkittäviä ovat Diocletianuksen hintasäännöstelyn
tiedot ja Salonican riemukaari. Rahat antavat runsaasti valaistusta moneen tärkeään ongelmaan.
Voetterin aloittama järjestelmällinen tutkimus perustuu suureen materiaalin tuntemiseen. Hän keskittyi
AE- rahaan, ja hänen työtään täydensi Pick tutkimalla kulta- ja hopearahoja.
Wienin koulukunnan luomalle perustalle on ollut mahdollista rakentaa tämänkin osan kuvaukset ja
luettelot.
 

Rahapajat
 
Rahapajat esitellään lännestä itään, perinteellisessä järjestyksessä. Keisarien samanaikaisesti käyttämät
arvonimet voidaan näin ymmärtää paremmin. Rahapajoja toimi seuraavissa kaupungeissa:
LONTOO: Carausiuksen ja Allectuksen käyttämä rahapaja toimi vuosina 297 - 313.
TREVERI (Trier): Paja perustettiin siirtämällä väkeä Lugdunumista vähän ennen uudistusta.
LUGDUNUM (Lyons): Perinteikäs rahapaja auttoi Rooman rahanlyöntiä vuosina 294 - 310 AE- rahan
osalta.
TICINUM: Muutaman vuosikymmenen toiminut rahapaja jatkoi lyöntiä vuosina 294 - 310 ja 312 - 313.
AQUILEIA: Vuonna 294 perustettu paja löi rahaa kuten Ticinum.
ROOMA: Pääkaupungin rahapaja toimi jatkuvasti.
OSTIA: Maxentius perusti pajan vuonna 308/9 Karthagosta siirretyn henkilökunnan varaan. Paja lopetti
toiminnan vuonna 313.
KARTHAGO: Paja avattiin vuonna 296. Se toimi vuoteen 307 ja uudelleen välillä 308 - 311.
SISCIA: Aiemmin tärkeän aseman saanut paja toimi edelleen vuosina 294 - 313.
SERDICA: Probuksen käyttämä paja avattiin uudelleen vuonna 303/4 ja toimi vuoteen 308 asti.
TESSALONIKA: Uusi paja perustettiin vuonna 298/9, ja se jatkoi vuoteen 303. Tauon jälkeen paja toimi
vuodet 308 - 313.
HERACLEA: Uudistusta ennen avattu paja toimi vuosina 294 - 298, 305 - 307 ja 308 - 313. Siellä lyötiin
AE- ja hopearahaa.
NICOMEDIA: Vuosina 294 - 295 toiminut paja avattiin uudelleen vuosiksi 303 - 313.
CYZICUS: Tuottelias paja toimi vuodet 294 - 299 ja 305 - 313.
ANTIOKIA: Valtakunnan itäosan tärkein rahapaja toimi koko jakson 294 - 313. Siellä lyötiin AE-,
hopea- ja kultarahaa.
ALEXANDRIA: Aiemmin maakuntarahaa lyönyt paja aloitti vuonna 294 roomalaisen rahan lyönnin ja
jatkoi vuoteen 313. Maakuntarahaa lyötiin vielä vuonna 296.
Vain kolmen rahapajan määrittely on kiistanalainen. Ticinum käytti vain kirjainta T, joten sitä on yritetty
sijoittaa myös Tarracoon Espanjassa. Rahalöydöt keskittyvät Pohjois-Italiaan ja todistavat Ticinumin
oikeaksi määrittelyksi.
Toinen ongelma on merkitsemättömät nummukset, joita on runsaiten luoteis-Euroopan löydöissä. Ne
ovat osittain gallialaisia ja osittain brittiläisiä.
Merkittömät kulta- ja hopearahat voidaan yksilöllisten piirteiden ansiosta määritellä helposti.
Muotokuvaerojen sanallinen esittely ei riitä, joten on turvauduttava joko kuviin tai rahoihin.
 

Nelivalta
 
Rahapajojen hajasijoitus on niin läheisesti osa Diocletianuksen nelivaltaa, että sitä on kuvattava ainakin



pääpiirteittäin. Kun Diocletianuksesta tuli keisari vuonna 284, valtakunnan rajoihin kohdistui vaarallisia
paineita. Vuonna 286 keisari otti kumppanikseen Maximianuksen, joka sai pian Augustuksen arvonimen.
Maximianus tunnusti Diocletianuksen ylemmäkseen.
Pian tarvittiin kaksi alikeisaria Constantius ja Galerius Maximianus. Liittoa vahvistettiin naimakaupoilla.
Constantius erosi Helenasta naidakseen Theodoran. Galeriuksesta tuli Diocletianuksen alikeisari ja
Constantiuksesta Maximianuksen.
Nelivallan käyttöönoton saneli sotilaallinen tarve, ja kukin sai vastuulleen osansa valtakunnasta.
Diocletianus valvoi Aasiaa, Syyriaa ja Egyptiä joko Nicomediasta tai Antiokiasta. Maximianus valvoi
Italiaa, Afrikkaa ja Espanjaa Aquileiasta tai Milanosta. Galerius toimi Sirmiumissa ja Serdicassa ja
suojasi Tonavan maakunnat. Constantius asettui Trieriin ja valvoi Reinin maakuntia ja Britanniaa. Tämä
johti rahanlyönnin hajasijoitukseen. Rahaa lyötiin siellä missä sitä eniten tarvittiin. Myös tyyppien valinta
osoittaa missä raha on lyöty.
 

Suurimmat ajoitusongelmat
 
Ajoituksessa on tälläkin kaudella ongelmia, joista suurimmat ovat:
1. Konstantinuksen ylennys Augustukseksi.
Constantius kuoli Yorkissa 25.7. 306, mutta luovutti valtansa jo sitä ennen pojalleen Konstantinukselle.
Tämä käytti arvonimeä Caesar, kunnes sai Augustuksen arvon uusimman tutkimuksen mukaan 25.7. 307.
2. Carnuntumin kokous ja Liciniuksen ylennys Augustukseksi.
Diocletianuksen vallasta luopumisen jälkeiset vallantavoittelutaistelut ovat ajoitukseltaan ja tapahtumien
kulultaan hämärän peitossa. Galerius halusi ylentää Liciniuksen Augustukseksi, joten hän kutsui koolle
kokouksen, johon myös Diocletianus osallistui. Tapaus on ajoitettu 11.11. 308. Seuraavana vuonna olivat
Licinius ja Konstantinus konsuleina ja rahanlyönti uudistettiin. Näin ollen näyttää siltä, että Valeria,
Diocletianuksen tytär ja Galeriuksen vaimo esiintyi Augustana selvästi ennen kokousta.
3. Maximinuksen ylennys Augustukseksi.
Maximinus loukkaantui Licinuksen ylennyksestä siinä määrin, että Galerius riisti Caesarin arvonimen
sekä Maximinukselta että Konstantinukselta. Maximinus esitti vastalauseen, ja Galerius perui
toimenpiteensä ja ylensi molemmat Augustukseksi.
Rahoissa ei ole todistetta Maximinuksen Augustukseksi ylentämisestä. Vuosi oli kuitenkin 310, sillä
Maximinus oli Caesarina neljä ja Augustuksena kolme vuotta. Lactantius kertoo tapahtuman sijoittuneen
Galeriuksen 18. hallitusvuoteen, joka alkoi 1.3. 310.
Maximinuksesta tuli Caesar 1.5. 305, joten on houkutus sijoittaa ylennys myös toukokuun ensimmäiseksi.
Tätä tukee Lactantiuksen maininta Galeriuksen kuolemasta kolme vuotta myöhemmin.
4. Milviuksen sillan taistelu.
Viime aikoihin asti on uskottu Konstantinuksen voittaneen Maxentiuksen vuonna 312. P. Bruun esitti
todisteita vuoden 311 puolesta, mutta suuri osa lähteistä puoltaa vuotta 312, johon tässä tukeudutaan.
5. Votumi- rahat.
Tällä kaudella monissa rahoissa esiintyy numeroituja votumeja (valan vannomisia), joilla on suuri arvo
ajoitukselle.
Roomalaisten rukoukseen sisältyi muodollinen lupaus tai vala erityisen suosionosoituksen saamiseksi.
Valtio vannoi valoja keisarin turvallisuudelle, terveydelle, matkalta paluulle tai jatkuvalle hallinnolle.
Erityistä huomiota saivat viiden ja kymmenen vuoden välein vannotut valat. Yleensä ne vannottiin
keisarin valtaannousun vuosipäivänä. Myöhemmin valoihin liitettiin toive seuraavan viisi- tai
kymmenvuotiskauden täyttymisestä. Pienempi luku osoittaa täyteen tulleet vuodet ja suurempi tavoitetta.
Lyhyen ajan hallinneilla keisareilla voivat molemmat luvut osoittaa toivetta hallituskauden pituuden
suhteen. Näin esimerkiksi VOT V MVLT X osoittaa hallituskauden viidennen vuoden olleen alkamassa,
mutta raha on voitu lyödä hieman etukäteen vannomistilaisuudessa käytettäväksi.
 
 
 
 

Katsaus historiaan
 



Edellä esitetyt yksityiskohdat on vielä sijoitettava kauden kokonaiskuvaan. Tapahtumat ovat
monikerroksisia, koska samanaikaisesti oli vallassa useita keisareita. Näin ollen on seurattava kunkin
keisarin liikkeitä vuodesta 293 lähtien.
Diocletianus oli Tonavalla, kävi Nicomediassa ja palasi Balkanille. Maximianus pysytteli Milanossa ja
Ravennassa.
Constantius palasi Galliaan ja valtasi Boulognen ja Alankomaat ennen Britannian sotaretkeä.
294 Constantius valmisteli Britannian valtausta. Galerius oli Tonavalla. Diocletianus menestyi
sarmatialaisia vastaan taistellessaan ja palasi vuoden lopulla Nicomediaan.
295 Constantius kokosi voimia ja seurasi tilannetta Britanniassa. Galerius jäi Tonavalle. Diocletianus
lähti keväällä Damaskukseen.
296 Maximianus lähti keväällä Aquileiasta Reinille. Constantius hyökkäsi Allectuksen kimppuun.
Diocletianus siirtyi Syyriasta Egyptiin. Kun Constantius palasi Britanniasta, Maximianus siirtyi
Afrikkaan.
297 Constantius juhli voittoaan. Maximianus oli Afrikassa ja Diocletianus Egyptissä. Galerius lähti
keväällä persialaisia vastaan.
298 Maximianus juhli voittoa Karthagossa 10.3. ja palasi sen jälkeen Roomaan. Diocletianus siirtyi
Antiokiaan ottamaan vastaan Galeriuksen, joka palasi voittoisalta sotaretkeltä. Galliassa Constantius
rauhoitti alamannien liikehdinnän vuoden lopulla.
299 Constantius toimi edelleen Reinillä. Diocletianus oli Antiokiassa suunnittelemassa idän
uudelleenjärjestelyä. Galerius palasi Tonavalle ja Maximianus Pohjois-Italiaan.
300 On tyhjä sivu historiassa.
301 Diocletianus oli Antiokiassa ja julkaisi hintasäädöksensä.
302 Diocletianus kävi Alexandriassa ja jatkoi talveksi Nicomediaan Galeriuksen luo.
303 Kristittyjen vaino alkoi 24.2. Nicomediassa. Galerius palasi Tonavalle. Diocletianus lähti Roomaan,
jossa tapasi Maximianuksen. He sopivat vallasta luopumisesta. Vuoden lopulla Diocletianus siirtyi
Ravennaan.
304 Maximianus palasi Pohjois-Italiaan ja Diocletianus tarkasti Tonavan joukot palatessaan
Nicomediaan, jossa sairastui.
305 Diocletianus parani. Galerius saapui Nicomediaan tuomaan Maximianukselta viestiä. Ilmeisesti tämä
ei ollut yhtä halukas luopumaan vallasta kuin Diocletianus. Galerius sai suosikkinsa Severuksen ja
Maximinuksen uusiksi alikeisareiksi, kun Diocletianus ja Maximianus erosivat 1.5.
Galerius suunnitteli Liciniuksen ylentämistä, kun sairastunut Constantius kuolisi. Constantius valvoi nyt
Galliaa, Britanniaa ja Espanjaa, Galerius Tonavan maakuntia ja Vähä-Aasiaa sekä Maximinus Syyriaa ja
Egyptiä. Galeriuksen valta kasvoi, vaikka Constantius oli virkaiältään vanhempi.
306 Constantius soti Pohjois-Britanniassa ja toivoi terveytensä heiketessä poikansa Konstantinuksen
apua. Tämä vältti salajuonet ja liittyi isänsä seuraan Boulognessa. Constantius kuoli 25.7. ja luovutti
valtansa pojalleen. Konstantinus lähetti perinteisen laakeritervehdyksen Galeriukselle. Galerius ylensi
Severuksen Augustukseksi ja tunnusti Konstantinuksen alikeisariksi. Sillä välin Roomassa nousi kapina
ja Maxentius huudettiin keisariksi 28.10. Galerius lähetti Severuksen Maxentiusta vastaan. Maxentius
pyysi avukseen isänsä, Maximianuksen, joka palasi keisarin valtaan.
307 Severus marssi Roomaan ja palasi heikentyneenä pohjoiseen. Tällöin Maximianus saarsi hänet
Ravennassa. Severus antautui ja luovutti valtansa. Maximianus varustautui Galeriuksen hyökkäystä
varten, antoi tyttärensä Faustan Konstantinukselle puolisoksi ja tunnusti hänet alikeisarikseen.
Galerius hyökkäsi Roomaa vastaan, mutta ei pystynyt valloittamaan sitä, kun Konstantinus ei tullut
apuun. Hän vetäytyi takaisin Illyriaan ja Maximianus palasi Galliasta Roomaan.
308 Maximianus pyrki suistamaan Maxentiuksen vallasta, epäonnistui ja pakeni Galliaan
Konstantinuksen luo. Sieltä hän lähti Carnuntumin kokoukseen ja luopui toisen kerran vallasta.
Konstantinuksesta tuli nelivallan vihollinen, kunnes Galerius nimitti hänet taas alikeisariksi.
Maxentiuksen vaatimukset hylättiin.
Afrikassa nousi kapinaan L. Domitius Alexander. Galerius valvoi Balkaniaa ja Vähä-Aasiaa, Licinius
Pannoniaa, Konstantinus Galliaa ja Britanniaa sekä Maximinus Syyriaa ja Egyptiä. Italia, Espanja ja
Afrikka olivat vastakeisareiden valvonnassa.
309 Konstantinus ei hyväksynyt Galeriuksen konsulinimityksiä, koska hän halusi Augustuksen arvon.
Galerius tarjosi arvonimeä Filius Augustorum Konstantinukselle ja Maximinukselle.



Konstantinus joutui puolustuskannalle Reinillä, jolloin Maximianus julisti itsensä jälleen keisariksi ja
kaappasi valtion varat. Konstantinus palasi Reiniltä valiojoukkoineen ja kohtasi Maximianuksen
Massiliassa. Maximianus joutui eroamaan kolmannen kerran. Maxentius johti Roomasta Afrikan kapinan
kukistamista ja hänen poikansa Romulus kuoli.
310 Maximianuksen vehkeilyt Faustan avulla Konstantinusta vastaan epäonnistuivat ja hän joutui
tekemään itsemurhan. Konstantinuksen asenne Galeriukseen pysyi ennallaan, kunnes toukokuussa
Maximinus ylennettiin Augustukseksi. Galeriuksen sairaus käänsi tilanteen Konstantinuksen eduksi.
Lisäapua hänelle antoi ilmestys, jossa Apollo ja Victoria tarjosivat hänelle kolmekymmentä
hallitusvuotta. Konstantinuksesta tuli Apollo-Solin suosikki.
311 Maxentiuksen asema Konstantinuksen ja Licinuksen välissä horjui. Sairas Galerius ehti säätää
uskonnonvapaussäännön ennen kuolemaansa 5.5. Kuolinvuoteellaan hän luovutti valtansa vaimolleen
Valerialle ja pojalleen Liciniukselle.
Maximinus lähti pian tämän kuultuaan Syyriasta, valloitti Vähä-Aasian sekä kumosi Nicomediaan
palattuaan uskonnonvapauden. Maxentius tukahdutti vihdoin Afrikan kapinan. Konstantinus pysyi
Galliassa.
312 Henkilökohtaisten ja diplomaattisten toimenpiteiden jälkeen Konstantinus hyökkäsi Maxentiuksen
alueelle. Maximinus nöyryytti ja karkotti Valerian. Konstantinuksen sisarpuoli naitettiin Liciniukselle.
Ennen Italian sotaretkeä Konstantinus häpäisi Maximianuksen muiston rauhoittaakseen Illyrian joukot.
Maximinus liittyi Maxentiuksen puolelle. Konstantinus onnistui valtaamaan alueen toisen ilmestyksensä
avulla (IN HOC SIGNO VINCES) 28.10. ja saapui seuraavana päivänä sankarina Roomaan.
313 Konstantinus siirtyi Milanoon ja julkaisi uskonnonvapaussäännöksensä. Sitten hän palasi Trieriin.
Konstantinuksen ja Licinuksen liitosta kuultuaan Maximinus marssitti joukkonsa Bysantiumin kautta
Heracleaan, jossa hän kohtasi Liciniuksen joukot. Licinius voitti ja Maximinus pakeni ja menetti valtansa
30.4. Nelivalta loppui ja valtaan jäivät vain Konstantinus ja Licinius.
 
 
 

Rahantuotannon ja rahapolitiikan yleiskatsaus
 
Luettelo-osassa käsitellään kunkin pajan ajoitusta. Rahapajat toimivat alueellisen jaon mukaan oman
johtonsa alaisena. Seuraavassa kuvataan yhteenvetona aineistoa, josta kunkin pajan kohdalla esitetään
enemmän.
 

Länsi
 
1) - 1.5.305
Kolmesta lännen rahapajasta Trier oli tärkein ja Lontoo sekä Lyons vähäisempiä. Trier oli Constantiuksen
pääkaupunki ja siellä lyötiin lännen kaikki kulta- ja hopearahat. Aureus painoi 5,3 - 5,4 g ja aiheina olivat
nelivalta sekä saavutukset. Hopearahaa (3,0 - 3,2 g) ei lyöty jatkuvasti mutta silti runsaasti. Aiheet olivat
samoja kuin muuallakin ja keskittyivät sotaan.
Nummuksia lyötiin Trierissä ja Lugdunumissa (Lyon) jatkuvasti, Lontoossa oli toimintakatkoksia. Paino
pysytteli välillä 8,5 - 10,5 g. Lontoossa ja Lyonsissa lyötiin tyyppiä GENIO POPVLI ROMANI. Trierissä
olivat esillä ajan tapahtumat. Fortuna Redux, Moneta ym. Genius tuo mukaan paikallista vaihtelua.
Tekstin katkos on vaihteleva, yleisimmin se on POPV-LI.
Rahaa lyötiin kaikkien hallitsijoiden nimiin. Läntiset saivat enemmän huomiota. Muotokuvat ja tekstit
ovat vaihtelevia ja ne kertovat tapahtumista enemmän kuin takasivun muuttumaton tyyppi. Alun
laakeriseppelöity  pää muuttui rintahaarniskoiduksi muotokuvaksi.
2) 1.5.305 - syksy 307
Vain Trierissä lyötiin kulta- ja hopearahaa. Kultaraha painotti nelivallan pysyvyyttä. Uusille alikeisareille
omistettiin SOL- tyyppejä. Konstantinuksen osuus heinäkuusta 306 lähtien ilmenee Princeps Iuventutis ja
Spes Publica tyypeissä.
AE- rahaa lyötiin kaikissa pajoissa. Nummuksen paino pysyi vakaana Severuksen sotaretkeen asti
(vuoden 307 alussa). Trierissä ja Lontoossa takasivun tekstin katko on POPV-LI ja Lugdunumissa POP-
VLI.



Lugdunumissa Augustuksilla esiintyvät tyypit PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG ja
Constantiuksen CONSECRATIO.
Nummuksen paino pieneni (6,0 - 9,0 g) maalis-huhtikuussa.
Vuonna 307 Maximianus esiintyi jälleen hallitsijana Genio Populi Romani tyypissä. Vallasta luopunutta
Diocletianusta muistetaan oudolla tekstillä QVIES AVGVSTORVM.
Kesällä 307 nummus pieneni jälleen (5,7 - 8,0 g), joten tekstiä oli lyhennettävä aluksi muotoon GENIO
POPVLI ROM ja sitten GENIO POP ROM. Maximianuksen nimi muuttui nominatiiviin Konstantinuk-
sen naimakaupan yhteydessä. Konstantinukselle ilmestyi uusia tyyppejä: Mars, Princeps Iuventutis ja
Roma Aeterna. Galeriuksen ja Maximinuksenkin nimiin lyötiin rahaa.
Lugdunumin tuotanto väheni keväällä 307 ja Lontoon merkitsemättömien rahojen tuotanto kesällä 307.
Työpajojen määrä ei ilmene rahoilta.
3) syksy 307 - toukokuu 313
Kultarahan lyönti keskeytyi lähes kokonaan vuoteen 309 asti, jolloin alettiin lyödä Konstantinuksen uusia
soliduksia (4,5 g). Myöhemmin lyötiin erikokoisia kultarahoja. Suurin osa kertoo Konstantinuksen
voitoista. Kultarahan lyönti loppui vuonna 312.
Hopearahaa (3 g) lyötiin vähän ilmeisesti hopean vähyydestä johtuen. Hallitsijoiden lisäksi Fausta
esiintyy etusivulla.
Nummuksen paino pysyi vuoteen 309 asti välillä 5,0 - 7,5 g. Sen jälkeen se putosi välille 4,0 - 5,0 g ja
Lontoossa vuoteen 313 mennessä välille 3,0 - 4,5 g.
Aiheiden valinnassa pajat poikkesivat toisistaan. Carnuntumin kokoukseen asti Trierissä lyötiin Genius-,
Mars- ja Princeps Iuventutis- tyyppejä. Maxentius esiintyy yhdessä Mars- tyypissä.
Kokouksen jälkeen Trierin AE:lla on Licinius etusijalla ja Galerius sekä Maxentius katosivat. Lontoon
toiminta oli hieman erilainen, vuodesta 309 lähtien Konstantinus esiintyi yksin Mars- tyypeillä.
Lugdunum poikkeaa kaavasta selvästi. Galerius ja Maximinus olivat edelleen mukana ja Diocletianusta
muistettiin tyypillä Aeter Aug. Kaikilla hallitsijoilla esiintyvät myös Mars- ja Princeps Iuventutis- tyypit.
Vuodesta 305 alkaen Galerius, Maximinus, Maxentius ja Diocletianus jäivät ilman rahaa. Näyttää siltä,
että Maximianus on valvonut pajan toimintaa vuosina 307 - 308. Carnuntumin kokouksen jälkeen paja ei
lyönyt Liciniuksen rahaa, ja se suljettiin noin vuonna 310. Vuodesta 310 alkaen painopiste siirtyi
Konstantinuksen ilmestyksen ansiosta Solille ja Marsille. Galeriuksesta ei välitetty.
 

Keskusta
 
1) - 1.5.305
Maximianuksen alueena oli Italia, Pannonia, Afrikka ja Espanja, joten rahapajoista Rooma, Ticinum,
Aquileia, Siscia ja Karthago kuuluivat keskustan alueeseen.
Rooma menetti asemansa merkittävimpänä rahapajana. Karthagon asema oli poikkeuksellinen Afrikan
kapinan takia.
Yleispiirre poikkeaa lännestä selvästi yhtenäisyytensä vuoksi. Nummuksilla on vain seppelöity pää  ja
takasivun vaihtelu oli niukka. Vuoteen 300 asti esiintyi GENIO POPVLI ROMANI, sen jälkeen Moneta
vuoteen 305 asti. Vain Karthago käytti tyyppejä Felix Advent Augg Nn ja Salvis Augg et Caess Aucta
Kart.
Kultaa ja hopeaa ei lyöty säännöllisesti. Aureuksen aiempi paino 6,5 g oli hetken käytössä, mutta pian
paino putosi 5,3 grammaan. Hopearaha painoi keskimäärin 3,2 g.
AE- rahaa lyötiin jatkuvasti, mutta ei niin paljon kuin Trierissä. Nummus painoi 8,2 - 11,5 g.
Augustuksien rahaa lyötiin selvästi enemmän kuin Caesareiden, mutta virkaveljien välillä vallitsi
tasapaino.
2) 1.5.305 - heinäkuu 306
Kultarahaa ei lyöty Karthagossa. Rahapajojen välillä on selviä eroja. Hopearahaa ei lyöty ollenkaan.
Nummuksen paino pysyi välillä 8,0 - 10,5 g. Roomassa ja Karthagossa toimi neljä työpajaa, muissa
kolme. Aquileiassa esiintyi haarniskoitu rintakuva.
3) heinäkuu 306 - toukokuu 313
Severuksen nosto Augustukseksi johti erilaisiin toimiin rahapajoissa. Vain Aquileia ja Siscia löivät
kultarahaa. Hopearahaa ei lyöty. Nummuksen paino ei muuttunut. Aquileia seurasi herkästi tapahtumia,
mutta Ticinum painotti Konstantinuksen asemaa. Maxentiuksen kapina lokakuussa 306 vaikutti



rahanlyöntiin ja eniten vaikutus näkyi epävarmuutena Maximianuksen ja Maxentiuksen suhteessa.
Siscia ei lyönyt Maxentiuksen rahaa. Nummuksen paino pieneni välille 6,0 - 7,0 g.
Maxentiuksen aseman koheneminen vuoden 307 alussa heijastui täysipainoisissa nummuksissa
Aquileiassa ja Karthagossa, mutta Roomassa ja Ticinumissa vasta keventyneissä nummuksissa.
Vuoden 307 syksystä Maxentiuksen kuolemaan asti 28.10.312 suuri osa rahasta lyötiin Roomassa ja
Ostiassa.
Karthago toimi vallantavoittelija L. Domitius Alexanderin valvonnassa välin 308 - 311 ja henkilökunta
sieltä oli siirretty Ostiaan.
Vuoteen 308 asti rahaa lyötiin Maxentiuksen, Maximianuksen ja Konstantinuksen nimiin, huhtikuusta
alkaen yksin Maxentiukselle.
Konstantinuksen voitto Maxentiuksesta toi Italiaan uuden soliduksen (4,5 g) ja pienen nummuksen (3,7 -
4,5 g). Myös muutama Trierin tyyppi otettiin käyttöön.
Siscia, joka ei joutunut Maxentiuksen haltuun, ei näin ollen lyönyt Maxentiuksen rahaa, mutta ei
muutakaan rahaa ennen Liciniuksen ylennystä. Paja oli siis suljettuna vuoden 308 loppuun asti, jolloin
Serdican paja suljettiin ja Tessalonikan paja avattiin. Tästä lähtien ennen keskustan tyylinen Siscia siirtyi
Balkan- Vähä-Aasia tyyppiseksi.
Siscian aureus oli hyvä (5,3 - 5,5 g) ja nummuskin painoi aluksi 6,0 - 7,0 g, mutta vuoden 312 puolella se
pieneni ja Konstantinuksen voiton jälkeen painoi vain 3,0 -4,0 g.
Vuoteen 310 asti Konstantinus esiintyi niukasti, eikä hänellä ollut arvonimeä Caesar. Myöhemmin
tilanne muuttui ja vuodesta 312 alkaen Licinius ja Konstantinus olivat etusijalla.
Välillä 308 - 311 Sisciassa oli 3 - 6 työpajaa, ja vuonna 313 määrä jäi viiteen.
 

Balkan- Vähä-Aasia
 
1) - 1.5.305
Galeriuksen alueeseen kuuluivat Serdica, Tessalonika, Heraclea sekä Diocletianuksen alueeseen
Nicomedia ja Cyzicus.
Tämän alueen rahapajojen toiminta poikkesi monessa suhteessa muiden pajojen toiminnassa.
Hopearahasta on apua ajoituksessa. Sitä on kolmea tyyppiä: neljä keisaria uhraamassa, nelitorninen portti
ja kolmitorninen portti. Aluksi esiintyi ensimmäinen tyyppi Heracleassa, Nicomediassa ja Cyzicuksessa
sitten toinen tyyppi Nicomediassa ja Tessalonikassa sekä lopuksi kolmas tyyppi Tessalonikassa ja
Serdicassa. On havaittu yhtäläisyyttä Diocletianuksen liikkeissä ja e.m. tyyppien lyönneissä eri pajoissa.
Heraclea aloitti lyömällä runsaasti AE- rahaa. Noin vuonna 298 toiminta siirtyi Tessalonikaan ja vuonna
303 Serdicaan. Täällä käytettiin kaupunkikirjainten edessä merkintää SM (Sacra Moneta).
Aasian puolella sekä Nicomedia että Cyzicus löivät aluksi kultaa, hopeaa ja AE- rahaa. Nicomedia käytti
myös merkintää SM. Noin vuonna 296 Nicomedia hiljeni ja Cyzicus löi runsaasti AE- rahaa vuoteen 299
asti. Vasta vuonna 303 Nicomedia jatkoi toimintaansa.
Hopearaha painoi noin 3,3 g. Työpajat käyttivät kreikkalaisia numeroita. Kaikesta päätellen hopeaa on
lyöty runsaammin kuin rahojen nykyinen harvinaisuus antaa olettaa.
Kultarahaa (5,3 g) lyötiin hieman enemmän. Tessalonikassa käytettiin merkintää Ξ (= 60 kappaletta
naulasta).
9,0 - 10,8 gramman nummuksia lyötiin ja paino keskittyy välille 9,2 - 9,5 g.
2) toukokuu 305 - heinäkuu 306
Toisen nelivallan lyhyenä aikana ei esiinny ongelmia. Vain Serdica ja Nicomedia löivät kultarahaa ja
Serdica käytti merkkiä Ξ. Hopearahaa löi vain Serdica.
Nummuksia löivät Serdica (5 työpajaa), Heraclea (6), Nicomedia (2) ja Cyzicus (6). Tessalonikan paja oli
suljettuna.
Kultaraha painoi edelleen 5,3 g ja hopearaha 3,3 g. Nummus pysytteli rajoissa 9,0 - 10,5 g.
Vain Cyzicuksessa esiintyi työpajojen jakoa siten, että neljä ensimmäistä löivät alikeisareille, viides ja
kuudes keisareille. Nicomediassa lyötiin vain vähän nummuksia.
3) heinäkuu 306 - 313
Liciniuksen valinta vuonna 308 jakaa tämän jakson kahtia. Aluksi Serdica, Heraclea ja Cyzicus pysyivät
toiminnassa ja sitten Serdica suljettiin ja Tessalonika avattiin.
Serdica ja Nicomedia löivät edelleen kultaa ja vain Serdica hopeaa. Nummuksia lyötiin aluksi neljässä



pajassa lyhyin keskeytyksin. Paino pieneni välille 6,0 - 7,0 g.
Kullan ja hopean lyönti väheni merkittävästi ja hopean lyönti loppui vuoden 307 keskivaiheilla.
Myös nummusten tuotanto oli aluksi pieni.
Vuoden 307 keskivaiheilla tapahtui muutos. Heraclea ja Nicomedia alkoivat lyödä kevyttä nummusta ja
Serdica vielä kevyempää (6,0 - 7,5 g) vuoden 307 lopulla. Cyzicus seurasi pian tämän jälkeen. Tuotanto
ja toimivien työpajojen määrä pieneni vuonna 307.
Carnuntumin kokouksen päätösten mukaisesti Licinius ylennettiin Augustukseksi joten rahapajojen
toiminta uudistettiin. Serdica suljettiin ja tessalonika avattiin ja siitä tuli Balkanin johtava rahapaja.
Tessalonikassa ja Nicomediassa lyötiin kultarahaa, hopearahaa ei lyöty lainkaan ja nummuksia löivät
Tessalonika, Heraclea, Nicomedia ja Cyzicus. Vuonna 312 merkintä SM siirtyi Tessalonikasta
Heracleaan. Nummuksen paino oli vuonna 308 välillä 6,0 - 7,0 g. Vuosina 310 - 312 paino laski välille
3,0 - 5,0 g paitsi Cyzicuksessa.
Heraclea ja Cyzicus eivät lyöneet Konstantinukselle, ja Tessalonikassa sekä Nicomediassa hänen
arvonimenään oli Fil Aug(g).
Tessalonikassa toimi kuusi työpaja ahkerasti, Heracleassa ja Nicomediassa neljä kohtalaisesti ja
Cyzicuksessa aluksi neljä ja sitten kuusi kohtalaisen runsaasti.
Galeriuksen kuoltua tapahtui muutos. Kaikkialla alkoi paino pienetä. Licinius sai Tessalonikan ja
Heraclean, mutta hän siirsi vuonna 312 merkinnän SM Heracleaan pelätessään Maximinuksen
aluelaajennuspyrkimystä, joka toteutui vuonna 313. Tällöin Nicomediassa ja Cyzicuksessa lyötyjä
tyyppejä ilmestyi näihinkin pajoihin.
Vuonna 312 Cyzicus sai etumerkinnän SM ja työpajoja kolme lisää.
Nicomediassa merkintä SM säilyi ja työpajojen määrä kasvoi seitsemään. Tessalonikassa työpajoja
vähennettiin viiteen. Tästä huolimatta tuotanto oli välillä 311 - 312 kohtalainen.
 

Itäiset rahapajat
 
1) - 1.5.305
Vanhat ja tärkeät Antiokian ja Aleksandrian rahapajat olivat Diocletianuksen hallintopiirissä. Antiokia oli
tuottanut kauan rahaa kaupallisiin ja sotilaallisiin tarpeisiin. Aleksandrian rahaa oli käytetty vain
Egyptissä. Vuonna 294 Aleksandriassa alkoi roomalaisen rahan lyönti, mutta myös paikallisrahaa lyötiin
vielä parin vuoden ajan.
Antiokiassa lyötiin kultarahaa lähes keskeytyksettä ja hopearahaa vuoteen 298 asti. AE- rahaa lyötiin
seitsemässä työpajassa vuodesta 297 alkaen ja kymmenessä välillä 299 - 305.
Aleksandrian toimintaan vaikutti Domitianuksen kapina. Kultaa ja hopeaa lyötiin vuoteen 296 asti. AE-
rahaa löi aluksi kolme työpajaa ja myöhemmin viisi. Antiokian kultaraha painoi 5,4 g ja Aleksandrian 5,3
g. Antiokiassa käytettiin moninaisia merkintöjä päiväyksinä. Merkkinä ovat Ξ ja SM.
Antiokian hopearaha painoi 3,3 g ja Aleksandrian 3,1 g. Vaikka hopearaha on harvinainen, sitä lyötiin
Antiokiassa neljässä työpajassa ja Aleksandriassa kahdessa ilmeisesti runsaasti.
AE- rahaa lyötiin paljon, Antiokiassa suhteellisen kevyenä ja Aleksandriassa pienenevänä. Myös
radiaattia lyötiin 3 gramman painoisena ja Aleksandriassa käytettiin vielä arvomerkintää XXI.
2) toukokuu 305 - heinäkuu 306
Hopearahaa ei lyöty. Aleksandrian harvinaisissa kultarahoissa esiintyy työpajamerkkejä.
Nummuksia ja radiaatteja lyötiin paljon, Antiokiassa aluksi kymmenessä myöhemmin vain viidessä ja
Aleksandriassa 4 - 5 työpajassa. Nummuksen paino pysyi välillä 9,0 - 11,0 g.
3) heinäkuu 306 - 313
Constantiuksen kuolema ei vaikuttanut idän rahapajojen valvontaan. Antiokia jatkoi pääpajana, ja
työpajoja lisättiin vuonna 312 kymmenestä viiteentoista. Aleksandriassa työpajoja oli 4 - 8. Nummuksen
paino putosi kahdessa vaiheessa ensin keskeytyksen jälkeen vuonna 308 (6 g) ja sitten vuosina 311 - 312
4,5 grammaan.
 
 

Rahapajan valvonta
 
Vuodesta 294 lähtien lyötiin rahaa samanaikaisesti kahden keisarin ja kahden alikeisarin nimiin.



Diocletianuksen uusi hallintojärjestelmä esitettiin kansalle nerokkaasti rahoilla.
Kaikki rahapajat noudattivat samaa tyyppien valintaa. Rahanlyönnin samanlaisuus jatkui vuoteen 306
asti.
Tämä osoittaa selvästi, että koko valtakunnan rahanlyöntiä johdettiin keskitetysti. Kunkin rahapajan
prokuraattori tiesi, miten rahaa kulloinkin piti lyödä.
Konstantinuksen poikkeuksellinen esiintyminen lännessä osoittaa muutoksia hallintojärjestelmän
tulkinnassa eri puolilla valtakuntaa. Aquileian paja ei ollut valmistautunut Diocletianuksen ja
Maximianuksen eroon.
Jalometallia tuntui olleen riittävästi, eikä hopean puutetta voi havaita kuin vuoden 307 jälkeen
Konstantinuksen alueella. Ilmeisesti yksityisessä omistuksessa ollut kulta joutui verotuksen kautta
valtiolle.
Jalometallianneille tarvittiin korkean tason päätös, johon sotaväen virkamiesten palkanmaksulla oli
merkityksensä. Myös lahjoitukset ja valajuhlat aiheuttivat jalometallianteja.
AE- rahan lyönti oli melkein jatkuvaa ja keskusjohdon ohjeet koskivat lähinnä tyypin tai painon
muutosta.
 

Rahajärjestelmä
 
1) 294 - 305
Kirjallisuudesta on yritetty saada apua uuden rahajärjestelmän selvittelyyn. Rahajärjestelmän perustana
olivat:
1. Kultaraha, jota lyötiin 60 kappaletta naulasta (5,45 g),
2. Hopearaha, jota lyötiin 96 kappaletta naulasta (3,40 g),
3. Suuri AE- raha, jota lyötiin noin 32 kappaletta naulasta, ja jossa keisarilla on laakeriseppele (10,2 g),
4. Pieni AE- raha, jota lyötiin 110 kappaletta naulasta, ja jossa keisarilla on sädekruunu (3,0 g),
5. Pienin AE- raha, jossa keisarilla on laakeriseppele.
Kulta oli lähes puhdasta ja hopean puhtaus oli noin 90 %. Suuri AE- raha oli hopeoitu ohuesti (4 %).
Rahojen nimiä ei kirjallisuudesta löydy. Kultarahaa kutsutaan aureukseksi ja hopearahaa argenteukseksi
(denarius argenteus). Suuri AE- raha oli ennen nimeltään follis, mutta nyt nummus.
Hintasäännöksissä esiintyy laskuyksikkönä denarius communis.
Diocletianuksen hintamääräyksissä määritellään kullan enimmäishinnaksi 50 000 denarius communista.
Joissakin nummuksissa esiintyvä merkintä XXI sekä suhteellisen vakaana pysynyt kullan ja hopean
suhde ovat käytettävissä olevat johtolangat.
 
Rahajärjestelmä olisi voinut olla aluksi seuraava:
 
2 denarius communis  = pienin AE- raha,
5 d = radiatus (r) = pieni AE- raha,
10 d = nummus (n) = suuri AE- raha,
10 n = argenteus (ar) = hopearaha,
20 ar = aureus (au) = kultaraha.

 
Pian järjestelmä muuttui:
 
5 d = 1 r,
20 d = 1 n,
100 d  = 5 n = 1 ar ,
2400 d = 24 ar = 1 au.

 
2) 305 - 313
Vuoden 305 jälkeen esiintyi todisteita rahajärjestelmän muutoksista. Niiden tulkinta perustuu hatariin
todisteisiin, vaikka merkit ovatkin selviä.
Aureus pysyi entisellään, mutta argenteus kuitenkin hävisi nopeasti käytöstä.



AE- raha oli enimmäkseen nummuksia, eikä radiaattia enää lyöty. Nummus keveni vuosina 307 ja 310.
Vuonna 307 kultanaula maksoi 100 000 denaria. Hopeanaulan hinta oli kolminkertaistunut.
 

Rahapajan järjestely ja työskentely
 
Piirtokirjoituksista saa mielikuvan rahapajan henkilökunnasta ja työnjaosta. Prokuraattori oli pajan
johtajana vastuussa keisarilliselle keskusrahastolle. Johtajalla oli alaisenaan teknisen ja tuotannollisen
henkilökunnan esimiehet. Näiden johdolla työskentelivät rahanlyönnin käsityöläiset. Leimasimein
kaivertajista osa teki muotokuvia, osa takasivuja ja oppipojat tekstejä.
Rahan lyönti ja aihion valmistus olivat erikoistuneen työmiehen tehtäviä.
Työpajajako periytyi menneisyydestä ja työpajojen määrä lisääntyi tarpeen mukaan. Merkkejä vaihdettiin
joskus hyvin nopeasti, toisinaan vasta vuosien kuluttua.
Takasivun leimasinta säilytettiin työpajassa. Etusivun leimasin vietiin rahapajan yhteiseen säilöön töiden
päätyttyä, joten se saattoi joutua työpajalta toiselle eri päivinä.
Muotokuvien mallit jaettiin keskitetysti kullekin rahapajalle, mutta kaivertajan taiteellisuudesta riippuen
tuloksissa on eroja. Hallitsijoiden piirteet ovat kuitenkin erotettavissa samanaikaisista rahoista.
Myös takasivun mallit on määrätty keskitetysti.
Rahapajojen valvonta oli kaikin puolin tehokas.
 
 
 

Tyyppien merkitys
 
Rahatyypit seurailivat hallitsijoiden liikkeitä. Muutamia yleisiä havaintoja voidaan silti tehdä.
Etusivun tekstit olivat aluksi pitkiä ja lyhenivät vuosien mittaan kullakin hallitsijalla. Arvonimen
saamisen yhteydessä uusi esitettiin erityisen näkyvästi. Pienikokoisissa rahoissa tilanpuute vaikutti tekstin
pituuteen. Suuri muotokuva jakoi tekstin kahteen osaan.
Nummuksilla etusivun teksti on yleensä katkoton. Takasivun tekstin katkon kohta vaihtelee.
Aiheet poikkeavat toisistaan eri metalleilla.
Kulta keskittyi hallitusmuotoon ja votumeihin. Hopealla käsiteltiin sota-aiheita. Nummuksilla dominoivat
Genius ja Moneta.
Vuoden 306 jälkeen myös Providentia sai huomiota. Konstantinus toi vuonna 310 etusijalle tyypit: Sol,
Mars, Apollo ja Princeps Iuventutis. SPQR Optimo Principi palautti mieliin vanhat hyvät ajat.
 
 
 

RIC VII
 

Alkulause
 
Tämä osa on luettelo Rooman keisarillisesta rahasta vuosilta 313- 337. Työ on edistynyt vaihtelevasti.
Teorioita on testattu, hylätty ja kehitelty.
Tämän osan ensisijainen tarkoitus on esittää aineisto oikein luokiteltuna ja järjesteltynä kronologisesti
rahapajoittain. Tulos on edelleenkin vain arvio. Toivottavasti tutkimus kykenee etenemään tämän
perusteella.
 

Aineisto
 
Tässä osassa on käytetty rahoja useimmista tärkeistä Rooman rahojen kokoelmista. Teoksesta on jätetty
pois joitakin rahasarjoja, kuten esimerkiksi Theodoran ja Helenan kuoleman jälkeiset rahat ja Populus
Romanus- rahat.
 

Löytöjä
 



Löytöaineisto muodostaa tärkeän ryhmänsä. Muutama riittävän hyvin julkaistu löytö on otettu mukaan
aineistoon. Rahojen yleisyydestä huolimatta (tai juuri siitä johtuen) kokoelmat eivät anna tarkkaa kuvaa
rahoista, ilmeisesti niiden suosio on heikko julkisten kokoelmien hoitajien keskuudessa. Ilman löytöjä ei
voida vihjatakaan yleisyydestä, työpajojen jakautumasta tai muista yksityiskohdista. On valitettavaa, että
itäisiä löytöjä ei ole julkaistu riittävästi.
 
 

Esitystapa
 
Esitystapa on periaatteessa sama kuin sarjan aiemmissa osissa. Kunkin rahapajan aikajärjestys on
otsikoitu hallitsijaluettelolla ja aliotsikoitu rahapajan merkinnällä (A = kreikkalainen, P = latinalainen
numerointi) sekä arvioidulla ajoituksella. Jalometallien ja pronssin erilainen järjestely on vaikeuttanut
näiden yhdistelyä.
Kullakin henkilöllä on oma numeronsa (Divus ja henkilöitymät esitetään kirjainyhdistelmällä) kautta
luettelon. Muotokuvien yhteydessä esiintyvät tekstit on esitetty lyhyellä merkinnällä kunkin luettelo-osan
alussa.
Luettelossa esiintyvät vain päätyypit, jotta rahalyönnin kuva pysyisi selkeänä. Yksityiskohdat saattavat
tuntua monimutkaisilta, mutta kussakin tapauksessa on pyritty pitämään mielessä luettelon tarkoitus.
 
Tekstien katko on merkitty tavuviivalla. Poikkeamat on mainittu huomautuksissa. Katkoja on selvästi
kahta tyyppiä: satunnaiset kuvan aiheuttamat katkot ja etusivun muotokuvan koosta riippumattomat
katkot. Tekstin katkaisulla on osoitettu asemaa arvoasteikossa, mutta katkon sijainnilla ei liene vastaavaa
merkitystä.
 
Leimasimiien asennolla ei ole merkitystä rahojen luokittelussa. Joissakin tapauksissa niiden asentoa on
vaihdettu tarkoituksella.
 
Pronssirahoille on merkitty työpajakohtainen yleisyysarvio käytännön vuoksi. Muiden rahojen yleisyyttä
ei ole arvioitu.
Viiteraha on merkitty samoin työpajoittain. Myyntiluetteloita on käytetty viitteenä vain, jos rahasta on
selkeä valokuva.
 
Helposti tunnistettavien tyyppirahojen painoa ei ole merkitty. Epäselvissä ja erityisen kiintoisissa
tapauksissa, esimerkiksi hopearahojen kohdalla, kaikki tunnetut painot on merkitty. Kaikki pienet
pronssirahat on luokiteltu nummuksiksi. Degeneroitunut argenteus on myöhemmin voitu erottaa lähes
samankokoiseksi pienentyneestä nummuksesta metallianalyysien avulla.
 

Yhteenveto
 
Koska teoksen tarkoituksena on esitellä raha-aineistoa, yleisjohdanto keskittyy todisteiden analysointiin
historian valossa. Aiemmassa tutkielmassa esitetyt päivämäärät on hyväksytty tässä. (Milviuksen sillan
taistelu lienee ajoitettu väärin.) Konstantinuksen suhdetta kirkkoon on käsitelty vain rahatodisteiden
perusteella.
Hakemistoja on kolme: takasivun yhdistelmähakemisto, etusivun tekstihakemisto ja yleishakemisto.
Tekstin katko esiintyy hakemistossa vain, jos sillä on erityinen merkitys.
Kunkin rahapajan luettelo-osaa edeltää lyhyt esittely pajan erityisongelmista.
 

Yleisjohdanto
 
Diocletianuksen hintasulku on esimerkki siitä, että talouspolitiikan on kunnioitettava talouslakeja. Rahan
arvon huononeminen näytteli pääosaa epäonnistumisessa. Elvytyksen kulusta riittäköön tässä vain todeta
keisarikunnan saaneen opetuksen, kun lähestytään Konstantinuksen kauden rahajärjestelmän ongelmia.
Kesällä 313 rahajärjestelmä oli vakaa. Tuolloin Konstantinus oli luonut uuden kultarahansa, soliduksen,
ja vaikka Licinius säilyttikin vanhan aureuksen, kumpikin raha pysyi hyvin standardissaan. Hopea oli



täysin degeneroitunut ja pronssiraha oli keventynyt Diocletianuksen nummus.
 

Kulta
 
Ensimmäisen nelivallan aikainen hintojen nousu osoittaa rahan menettäneen luottamusta. Konstantinus
lyötti solidusta aluksi 4 - 8 % ylipainoisena, ja Licinius noudatti samaa politiikkaa aureuksillaan. Ero
olisi aiheuttanut ongelmia rahamarkkinoilla. Kultarahaa kiersi vapaasti, ja kurssina oli 5 aureusta = 6
solidusta. Näin kultakanta alkoi saada metallista luonnetta. Aluksi veronkannossa hyväksyttiin 6 solidusta
vastaamaan kultaunssia, joten valtio sai edun rahan yliarvostuksesta. Tilanne muuttui vuonna 366/7, kun
veronkannossa hyväksyttiin vain harkkokulta.
Solidus lyötiin tarkasti oikean painoisena useimmissa pajoissa. Tutkitussa 373 soliduksen aineistossa
keskipaino on 4,42 g, ja pajoittain lasketut keskipainot poikkeavat tästä vain 0,03 g. Italiassa heti sodan
jälkeen lyötiin vaihtelevan painoisia kultarahoja, joiden tarkoituksena lienee ollut neutralisoida
Maxentiuksen aureukset.
Muista kultarahoista ei ole paljon kerrottavaa. Puolen soliduksen teoreettinen paino on 2,27 g ja
kolmanneksen 1,71 g. Suuret kultarahat eivät olleet normaaleja maksuvälineitä, mutta niitä lyötiin
samoilla periaatteilla.
 

Hopea
 
Konstantinuksen hopearahasta on esitetty paljon ajatuksia. Diocletianuksen argenteuksen lyönnin
ehdyttyä hopearahaa ei lyöty ennen toisen sisällissodan aattoa. Konstantinuksen aikana oli vain kaksi
hopearahaa vuoden 313 jälkeen, nimittäin siliqua (96 kappaletta naulasta n. 3,4 g) ja miliarense (72
kappaletta naulasta n. 4,5 g). Hopearahan ikonografia on yksitoikkoinen. Tyyppi ja arvo olivat sidoksissa
toisiinsa. Siliquatyyppejä on kaksi: Victoria ja kolme palmunoksaa. Miliarensetyyppejä on neljä: neljä
standaaria, Felicitas Romanorum, Gloria Exercitus ja Virtus Exercitus.
Niukka aineisto ei salli johtopäätöksiä politiikan muutoksista. Kevyempi hopearaha sijoittuu samaan
painoluokkaan Diocletianuksen argenteuksen ja Neron denarin kanssa.
 

Pronssi
 
Kolmesataaluvun pronssiraha on kiistanalaisimpia antiikin numismatiikan osa-alueita. Jopa sen luonteesta
käydään keskustelua. Todisteet ovat liian hajanaisia lopullisen ratkaisun tekemiseksi. Joitakin piirteitä
voidaan kuitenkin esittää.
Konstantinus ei luonut uutta pronssirahaa, hänen pronssirahansa oli nummus, jonka paino hiljalleen
pieneni. Konstantinuksen raha noudatti siis Diocletianuksen uudistuksen mukaista järjestelmää.
Pronssirahalla ei ollut yleisön luottamusta, joten rahan arvo määräytyi metallin arvon mukaan. Näin
selittyy miksi kultarahan arvo nummuksina laskettuna nousi.
Diocletianuksen nummus oli 20 denaria. Rahan paino laski asteittain ja hopeointi oheni.
Painon lasku voidaan esittää taulukkona:
 
vaihe             vuosi              kpl/naula      g                   
  1                  308                60                5,50              
  2                  311                72                4,50              
  3                  313                96                3,50              
  4                  320                108               3,10              
  5                  330                132               2,50              

 
Argenteuksen seuraaja oli 100 denarin arvoinen ja nummus muuttui 25 denarin arvoiseksi vuonna 317.
Vuoden 324 kullan hinnasta päätellen pronssirahan arvo oli taas muuttunut. Vuonna 320 olikin
nummusten lyönti vähentynyt huomattavasti ja Liciniuksen rahoilla esiintyy merkintä XIIΓ, joka
merkitsee 12,5. Tämä on puolet 25:stä (denarista). Vaiheessa 3 argenteuksen seuraaja (centenionalis?)
syrjäytti lähes saman kokoisen nummuksen. Muutoksen aikaan tyyppinä oli ensin Victoriae Laetae ja



sitten Virtus Excercit.
Ei ole yllätys, että nummuksen arvon muutos ei vakiinnuttanut rahaoloja. Tästä johtui hopearahan
palautuminen vuoden 322 paikkeilla. Näin Neron denari palasi käyttöön tällä kertaa siliquan nimellä.
 

Hallinto ja järjestys
 

Kulta ja hopea
 
Konstantinuksen jalometallilyönti on saanut aivan uutta valaistusta. Kaksi riippumatonta tutkimusta on
tuonut esiin periaatteen rahanlyönnin valvonnasta ja hovin rahantarpeesta. Tämä toi esiin liikkuvan
rahanlyönnin keisarin tilapäisen oleskelupaikan läheisyydessä. Konstantinuksen tie yksinvaltaan on
merkitty kullalla. Siirtyminen Trieristä Roomaan ja takaisin Gallian kautta Milanoon näkyy selvästi
rahanlyönnissä. Kymmenvuotisjuhlan aloituksen jälkeen hovi siirtyi Trieristä Ticinumiin, jossa alkoi
runsas ja vaihteleva kultarahan lyönti. Vuoden 316 lopulla hovi siirtyi keisarin jäljissä Sisciaan. Rauhan
palattua ja Balkanin jouduttua Konstantinukselle Tessalonika syrjäytti Siscian. Lyhyen tauon aikana
keisari palasi Italiaan ja lähti asteittain itäänpäin Sirmiumiin ja Serdicaan (320 - 324). Vuonna 324
vihollisuudet leimahtivat ja keisari valmisteli Tessalonikassa hyökkäystä Liciniusta vastaan. Nicomedia
olikin seuraava kohde ja on mahdollista, että Konstantinus eteni vielä Antiokiaan samana vuonna. 20-
vuotisjuhlahumussa keisari palasi vanhaan pääkaupunkiin, ja kultarahanlyönti seurasi kannoilla.
Roomassa lyötiin muutama hieno suuri kultaraha kertomaan keisarin ja senaatin hyvistä väleistä.
Paluumatka tuotti anteja Sisciassa ja Tessalonikassa. Hovi asettui sitten Nicomediaan, jossa lyötiin suurin
osa kultarahoista, kunnes Konstantinopolista tuli pääkaupunki 11.5.330.
Koko hallinto keskittyi uuteen pääkaupunkiin. Nicomedian luova vaihe päättyi 25- vuotisjuhliin.
Hallitsijan mukaan nimetystä kaupungista tuli koko jalometallirahan lyönnin keskus. Ikääntyvän keisarin
rauhaton matkustelu vaikutti muiden rahapajojen tuotantoon. 30- vuotisjuhla näyttää alkaneen
Nicomediassa ja päättyneen Konstantinopolissa vuonna 336.
Vuonna 335 kuvio hajosi, kun keisari jakoi valtakunnan kolmen poikansa kesken. Näin muodostuivat
uudet hallintokeskukset: Constantius II:n Antiokia, Constansin Rooma ja Constantinus II:n Trier. Trier
oli suhteellisen itsenäinen jo vuodesta 317 alkaen, koska Gallialla oli poikkeuksellinen asema. Crispus
käytti valtaa siellä ensimmäisen sisällissodan alkuvaiheista lähtien. Toisen sisällissodan jälkeen 
Constantinus II jatkoi Gallian itsenäistä perinnettä.
Siirtyvä kullanlyönti edellytti myös suunnittelijoiden seuranneen keisaria. Näiden joukossa oli myös
pääkaivertaja. Keisarin propaganda täytyi saada julki mahdollisimman nopeasti. Näin ollen kultarahat
heijastavat uskollisesti päivän poliittista tilannetta. Poikkeuksiin tulee näin ollen kiinnittää erityistä
huomiota. Ajoituksellisesti virheellisiä takasivuja on kultarahoilla melko vähän. Ne johtuvat viiveestä
suunnittelun ja toteutuksen välillä. Kiireessä lyötiin joko vääriä tyyppejä tai vanhaa tyyppiä.
Uudet tyypit on melko varmasti lyöty keisarin läsnä ollessa. Melkoista riippumattomuutta osittaa uuden
tyypin käyttöönotto pajassa, jonka läheisyydessä keisari ei tuolloin liikkunut.
Soveltuvin osin edellä kerrottu pätee myös hopearahoille.
 

Pronssi
 
Seitsemästätoista pajasta viisi toimi keskeytyksettä koko jakson. Pajojen kesken on ollut tarkkaan
suunniteltu työn jako, ja rahanlyönnissä voidaan havaita hajasijoittelua. Pajat palvelivat pysyvien
varuskuntien ja siviiliväestön rahantarvetta.
Muut pajat toimivat vaihtelevan tarpeen mukaan. Ticinum, Aquileia ja Sirmium ovat tyypillisiä
esimerkkejä tästä. Ticinum oli Konstantinuksen päämaja ennen ensimmäistä sisällissotaa. Aquileia aloitti
toiminnan taas keisarin lähtiessä Liciniusta vastaan. Sirmiumin pronssirahan tuotanto alkoi ennen toista
sisällissotaa ja jatkui, kunnes keisari oli järjestänyt idän rahapajojen toiminnan.
Toista sisällissotaa edeltäneet vuodet olivat dynaamisempia. Italian mahdollisuudet tyhjennettiin viimeistä
myöten, ja toiminta oli hiljaista, ellei aivan keskeytyksissä. Chrysopolin voitto oli askel kohti uudelleen
järjestelyä. Lontoo ja Lyons suljettiin ja niiden työväkeä siirtyi muihin pajoihin Galliaan tai Italiaan.
Sirmium suljettiin tai siirrettiin uuteen pääkaupunkiin, samanaikaisesti kun Tessalonikasta ja
Cyzikuksesta siirtyi henkilökuntaa Konstantinopoliin ja Nicomediaan. Ticinumin pajan sulkemisen



jälkeen voitiin täydentää vajaalla miehityksellä toimineita pajoja.
Konstantinuksen itäänpäin suuntautunut politiikka kertoo strategisesta harkinnasta, Propontiksen
taloudellisesta tärkeydestä ja keisarin halusta vallata myyttinen itä 'uutena Aleksanterina'.
Konstantinopolin rahapajan nopea laajeneminen valtakunnan suurimmaksi teki Nicomedian
tarpeettomaksi, mutta sitä käytettiin vielä 30- vuotisjuhlinnassa vuonna 335. Aquileian avaaminen
vuonna 334 osoittaa Tonavalla olleen hankaluuksia. Antiokian ja Aleksandrian hiljaisia jaksoja vuosina
330 - 334 on vaikea selittää. Persian sota kiihdytti toimintaa, samoin kuin Constantiuksen siirtyminen
Syyriaan.
Yhdistetyn valtakunnan raha yhtenäistettiin lopullisesti vasta vuonna 330, jolloin alettiin lyödä GLORIA
EXERCITVS- rahaa.
Edellisessä Providentiae- tyypissä on vielä havaittavissa entistä vaihtelua.
Muutamia omia piirteitä pajat kuitenkin säilyttivät. Huomattavin esimerkki on Lontoon, Lyonsin ja
Trierin BEATA TRANQVILLITAS- tyyppi. Voidaan arvella joidenkin pajojen kuuluneen yhteisen
välihallinnon alaisuuteen. Takasivun muoto oli ilmeisesti määrätty selkeästi (esim. Soli Invicto Comiti tai
Genio Pop Rom) ja pajat olivat vastuussa vain yksityiskohdista. Virtus Exercit- tyypissä kuva-aihe on
sama kaikilla pajoilla, mutta antien rakenne vaihtelee pajoittain. Tyyppejä ilman votumeja ja Vot X sekä
Vot XX saatettiin lyödä samanaikaisesti. Millään pajalla ei ole täysin samanlaista rahanlyöntiä.
Chrysopolin jälkeisinä kuutena vuotena ennen Konstantinopolin pääkaupungiksi tuloa keskushallinto
tiukensi ohjaksia. Etusivut osoittavat suuntauksen samanlaisuuteen, kun diadeemi kehittyi ja tekstistä tuli
CONSTANTINVS MAX AVG vuosina 328 - 329. Vain Gallia myöhästyi, sillä uusi teksti ilmestyi vasta
Gloria Exercitus- tyyppiin.
 

Rahapajojen organisaatio
 
Lähteiden niukka aineisto ei ole tuonut esiin mitään uutta. Rahapajan johtajalla oli raskas vastuu.
Keskitetty johto ja henkilökohtainen vastuu selittävät monimutkaisen merkkijärjestelmän. Johtaja valitsi
merkit, vaikka joitakin ohjeita saattoi tulla keskitetysti. Muutamat käytössä olleet lisäkirjaimet voidaan
tulkita sanojen alkukirjaimiksi: TF = Temporum Felicitas ja SF = Saeculi Felicitas. Tärkein merkkien
tarkoitus oli helpottaa viallisen rahan lähteen selvittämistä tekijöiden vastuuseen saattamiseksi.
Työpajojen toiminnasta ja asemasta ei ole tarkkaa tietoa. Tavallisesti niillä oli sama tehtävä, toisin sanoen
rahapajan kaikki työpajat löivät samaa rahaa. Toisinaan eri työpajoilla saattoi olla erilaiset etusivut.
Ajoittain ne myös käyttivät omia lisämerkkejään tai muita havaittavia eroja annin tunnistamiseksi.
Jalometalleilla on harvoin työpajamerkkejä, mikä osoittaa lyönnin tapahtuneen tarkan valvonnan alaisena.
Koska kultarahaa lyötiin enimmäkseen vain keisarin paikalla ollessa, voidaan olettaa hovissa olleen rahan
lyönnin valvojia.
 

Keisarihuoneet
 

Hallitsijat
 
Tämän osan rahoissa esiintyvät hallitsijat kuuluvat kahteen eri keisarihuoneeseen. Flaviusten huoneen
perusti Constantius I Chlorus. Hänen poikansa Konstantinus pyrki yksinvaltaan, ja esteenä oli aiempi
liittolainen Licinius, toisen keisarihuoneen päämies. Kahden sisällissodan aikana Licinius nimitti
rinnalleen Valerius Valensin vuonna 316 ja Martinianuksen vuonna 324. Valens kuoli jo ensimmäisen
sodan aikana vuonna 317 ja Martinianus toisen sodan jälkeen vuonna 325.
 
Rahoilla esiintyvät hallitsijat:
1. Konstantinus Suuri, Constantius I:n ja Helenan poika, s. 272 (?), Caesar 25.7.306, Augustus 307.
Vaimo Fausta (Maximianuksen tytär) 31.3.307. Kuoli 22.5.337.
2. Licinius, s. 265, Augustus 11.11.308. Vaimo Constantia (Konstantinuksen sisar) keväällä 313. Luopui
vallasta 19.12.324, kuoli vuonna 325.
3. Valerius Valens, Augustus 10.316, kuoli 1.317.
4. Martinianus, Augustus 7.324, luopui vallasta 19.12.324 ja kuoli vuonna 325.
5. Crispus, Konstantinuksen ja Minervan poika, s. 305, Caesar 10. 316. Tunnustettiin idässä 1.3.317.



Vaimo Helena nuorempi 321. Kuoli Polassa syksyllä vuonna 326.
6. Licinius II, Liciniuksen poika, s. 314, Caesar 1.3.317. Luopui vallasta 19.12.324. Tuomittiin orjuuteen
vuonna 335 (tai 336).
7. Constantinus II, Konstantinuksen ja Faustan poika, s. 8.316. Caesar 316, tunnustettiin idässä 1.3.317,
Augustus 9.9.337. Alueena Espanja, Gallia ja Britannia. Kuoli 9.4.340.
8. Constantius II, Konstantinuksen ja Faustan poika, s. 7.8.317. Caesar 324 (virallisesti 8.11.324),
Augustus 9.9.337. Alueena Traakia ja Itä. Kuoli 3.11.361.
9. Constans, Konstantinuksen ja Faustan poika, s. 323. Caesar 25.12.333, Augustus 9.9.337. Alueena
Italia, Afrikka ja Balkan. Kuoli 18.1.350.
10. Delmatius, Julius Constantiuksen poika (Konstantinuksen veljenpoika). Caesar 18.9.335. Kuoli
17.6.337.
11. Hanniballianus, Delmatiuksen veli, s. 314 (?). Rex Regum Armeniassa vuonna 335, vaimo Constantia
(Konstantinuksen tytär). Kuoli 17.6.337.
12. Helena, Constantius I:n ensimmäinen vaimo ja Konstantinuksen äiti. Nobilissima Femina, Augusta
8.11.324. Kuoli 330.
13. Fausta, Maximianuksen tytär. Nobilissima Femina, Augusta 8.11.324. Kuoli 326.
14. Constantia, Constantius I:n ja Theodoran tytär, s. 295 (?). Liciniuksen tappion ja kuoleman jälkeen
Konstantinuksen hovissa Nobilissima Femina 326 - 327. Kuoli ennen Konstantinusta.
15. Divus Maximianus, Augustus 285 - 305 ja 306 - 310.
16. Divus Constantius, Augustus 305 - 306.
17. Divus Claudius, Augustus 265 - 270.
 

Etusivun tekstit
 
Etusivun kieli muuttui lähes yksitoikkoiseksi. Teksti on tärkein apu hallitsijan tunnistamisessa. On
mahdotonta edes kuvailla hallitsijoiden peruspiirteitä.
Muotokuvien mallit ja etusivun tekstit jaettiin keskitetysti rahapajoihin. Vaihtelun selittää se, että mallit
ja teksti lähetettiin eri aikoina. Lisäksi väliporras antoi ohjeita, joita ei aina noudatettu kovin sanatarkasti.
Varsinkin läntisten pajojen rahoista näkee leimasimien kuluneen lähes loppuun ennen uusien
käyttöönottoa.
Tuntematon hallitsija esitettiin täsmällisesti, mutta ajan mittaan tekstiä pyrittiin lyhentämään. Arvonimi
Maximus annettiin Konstantinukselle Rooman vapautuksen yhteydessä, mutta rahoihin se ilmestyi
suhteellisen myöhään.
Etusivun tekstillä saatettiin esittää myös arvoasteikon järjestys. Tekstin katkolla on ilmeisesti asemaa
osoittava merkitys. Victoriae Laetae Princ Perp- tyypissä esiintyy tarkoituksellinen tekstin katko.
Votumirahoissa katkosta tuli säännöllinen piirre etusivulla vanhemmilla hallitsijoilla. Helena ja Fausta
esiintyvät aluksi katkaistulla tekstillä, mutta Helenan kuoltua vain Konstantinus esiintyy katkaistulla
tekstillä, kunnes Delmatius ylennettiin vuonna 335. Tällöin katko lienee osoittanut vain fyysisen
vanhemmuuden.
Muutamat erikoisuudet aiheuttavat ongelmia tai ratkaisevat niitä. Trier esitteli Crispuksen tekstillä FL CL
CRISPVS NOB CAES, vaikka missään muualla hänen nimessään ei esiinny Claudius. Nicomediassa
ensimmäisissä pronssirahoissa on melko poikkeukselliset alikeisarien nimet: FL VN CRISPVS NO CAS,
VA CO LICINIVS NOV CS ja F CL CONSTANTINVS NOV CS. Latinaa taitamatonta kaivertajaa
voitaneen syyttää näistä virheistä.
Licinius II:n lisänimi Constantinus tuo myös esiin ongelmia. Heracleassa esiintyy muoto D N VAL
CONST LICINIVS NOB C ja Aleksandriassa muoto VAL CONSTANTINVS LICINIVS N CAES.
Konstantinuksen nimen poistuminen nuoremman Liciniuksen nimestä kertoo välien viilenemisestä.
Lyonsin pronssirahoissa on poikkeuksellinen datiivi vuosina 319- 323 Crispuksen ja Constantinus II:n
rahoissa. Tekstit alkavat usein kirjaimilla DN.
Rooman Providentiae- tyypillä Constantius esiintyy tekstillä FL VAL CONSTANTIVS NOB C.  Mikään
muu paja ei käyttänyt tätä muotoa. Pysyvimmin samana esiintyi teksti FL IVL CONSTANTIVS NOB C. 
Poikkeamat ovat virheitä ennen, kun tieto virallisesta nimestä ehti perille. Virheet korjattiin
mahdollisimman pian muualla kuin Roomassa, jossa VAL säilyi vuoteen 330 asti.
Constansin nimi vaihtelee eniten. Heracleassa CONSTANS IVN NOB C oli vain alkuerhe ja



epätavallinen FL I CONSTANS NOB CAES on tämän pajan säännöllinen teksti, jota ei tunneta muualla.
Nicomediassa on kahdessa rahassa poikkeuksellinen genetiivi FL IVL CONSTANTIS NOB C, joka on
Sisciassa tavallinen. Täällä arvonimenä on lisäksi BEA(tissimus). Siscian kultarahoilla teksti lyheni
muotoon FL CONSTANTIS BEA C.  Lopuksi jalometalleilla esiintyy nominatiivi mutta pronssilla
edelleen genetiivi. Tämä kertoo vajavaisesta koordinoinnista rahapajan sisällä.
Delmatiuksen nimi on kirjoitettu kahdella eri tavalla. DALMATIVS oli aluksi käytössä Tessalonikassa ja
Nicomediassa.
Constantinopoli on Heraclean, Konstantinopolin, Nicomedian ja Cyzicuksen poikkeava kirjoitustapa, kun
muualla käytettiin muotoa Constantinopolis.
 

Muotokuvat
 
Keisarin muotokuva oli rahan tärkein osa. Mitään luvattomia muutoksia ei muotokuvaan sallittu, ja
muotokuva oli tärkeä syy siihen, että väärän rahan teko oli pyhäinhäväistys ja ankarasti rangaistu.
Konstantinuksen muotokuva oli alun perin realistinen. Muotokuvat suurenivat ajan mittaan korostamaan
majesteettista vaikutelmaa. Poikien muotokuvat esittävät heidät teini-ikäisinä, vaikka he olivat Caesarin
arvonimen saadessaan pikkulapsia.
Konstantinuksen muotokuvat aloittivat uuden perinteen Rooman rahoissa. Pitkät kiharat niskassa ja
keinotekoinen aalto otsalla tulivat muotokuvan hallitseviksi piirteiksi.
Muotokuvan tärkeys keisarillisen aseman kuvastajana selviää luonnoksen määrittelystä. Muotokuvien
mallit tehtiin keskitetysti, ja pääkaivertaja oli vastuussa siitä, että kultarahojen leimasimeen tuli mallin
mukainen muotokuva. Pronssirahan leimasimeen muotokuvan kaiversi lähinnä kokenein kaivertaja.
Toisinaan paja ei voinut noudattaa johdon ohjeita, kun hallitsijasta ei ollut mallia käsillä. Tällöin
käytettiin muita muotokuvia muunneltuina.
Muotokuvat eivät ilmaise ainoastaan keisarihuoneen jäsenien pyhää ulkonäköä vaan myös vastaavien
hallitsijoiden arvoa ja asemaa. Erilaiset tunnukset osoittavat arvoastetta. Liciniuksen Iovi Conservatori-
sarja kuvaa tätä hienolla tavalla. Kaikki Augustukset esitetään sädekruunuisina. Licinius II:lla on kypärä
ja Konstantinuksen pojilla on laakeriseppele. Tämä on uusi piirre rahoilla, ja se ilmestyi ensimmäisen
sisällissodan jälkeen, jolloin kolme Caesaria otettiin mukaan hallitsijoiksi. Ensiksi käytettiin arvoaseman
osoittamiseen muotokuvan kokoa. Chrysopolin taistelun jälkeen oli poikkeuksellista esittää kaikki
Konstantinuksen pojat samassa asussa.
 
 
 

Keisari sodassa ja rauhassa
 
Armeijan merkitys keisarin nimitysvaiheessa oli keisarin vallan perusta 200- ja 300- luvulla. Ei ole siis
ihme, että ylipäällikön arvomerkit ovat vakioasemassa rahojen muotokuvissa. Laakeriseppele korostaa
voittoa ja menestystä sotakentillä. Jotkin kultarahat esittävät keisarin sankarillisen alastomana laakeri-
seppele päässään. Keisarin aseman sotaiset piirteet korostuvat, kun muotokuviin tuli kypärä. Tällaiset
muotokuvat hallitsevat luonnollisesti voittoa kuvaavia rahoja. Mielenkiintoinen uutuus oli maljakon
muotoinen kypärä, jossa on korkea ja kapea sulkaharja. Kypärän kokardina on Milviuksen sillan taistelun
voitonmerkki, kristogrammi. Tämä kypärä esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 315 Ticinumin
hopearahoilla ja soliduksella, jossa on muotokuva esitetty suoraan edestä päin. Vuoden 320 jälkeen
kypärä poistui rahoista.
Toinen soturi oli Crispus. Hän sai kokemusta Germaniassa ja yleni meripäälliköksi toisessa
sisällissodassa. Iän karttuessa sotilasasema näkyy myös rahojen muotokuvissa. Alussa hänellä on keihäs
ja kilpi sekä joskus kypärä. Beata Tranquillitas- rahoilla sotaiset piirteet ovat vallitsevia. Toisen
sisällissodan jälkeen rintahaarniskoitu muotokuva keihään ja kilven kanssa tai sankarillisesti paljas
rintakuva keihään ja kilven kanssa ovat lähes yksinomaisia tyyppejä Crispuksen kultarahoilla.
Sotien välisinä vuosina Constantinus II oli liian nuori esiintymään sotilaana, mutta Lontoon Beata
Tranquillitas- rahat kuvaavat hänellä kypärän ja rintahaarniskan. Licinius II ei esiinny lännessä sotilaana.
Virtus Exercit- rahasarja päättää sotilasmuotokuvat muualla kuin Trierissä, Lontoossa ja Lyonsissa, joissa
ne säilyivät vielä Beata Tranquillitas- rahoihin asti. Kypäräpäinen muotokuva pyrki erottamaan



centenionaliksen nummuksesta.
Ajankohta, jolloin hallitsijat vapautuivat sotisovasta, oli oikein valittu. Konsulivuosinaan hallitsijoat
kuvattiin usein yllään konsulin viitta. Keisarin kannalta tärkeitä tapahtumia juhlistettiin poikkeuksellisilla
muotokuvilla. Eräässä keisarilla on oikea käsi kohotettuna, joissakin kädessä on Victoria maapallolla tai
valtikka. Joissakin on lisäksi keihäs olalla.
Kun muotokuvien moninaisuus vähitellen hävisi muissa rahapajoissa, Votumirahojen ilmestyessä,
Lontoon, Trierin ja Lyonsin Beata Tranquillitas- sarjoissa esiintyy ennen näkemätön muotokuvien
vaihtelu.
Konstantinuksen kaudella pitkäaikainen perinne muotokuvien arvomerkityksestä katosi. Sädekruunun
merkitys kaksinkertaisena rahayksikkönä katosi jo hieman aiemmin. Konstantinus otti käyttöön
taivaallisen voiman symbolin, joka on samaa perua kuin sädekruunu. Ticinumin kultarahoilla esiintyy
suoraan edestä nähty muotokuva, josta sädekehällä varustetut etusivun muotokuvat kehittyivät. Nämä
kuvat ovat selvästi vaikuttaneet kristillisen taiteen ikonografiaan. Uutuus ja väitelty arvomerkki on
ristivaltikka.
Vuonna 324 tuli käyttöön uusi järjestelmä, jota jatkettiin hallituskauden loppuun asti. Selvimmin tämä
näkyy  pronssirahoilla, joilla esiintyy lähes poikkeuksetta rintahaarniskoitu muotokuva.
Tärkeä on myös uusi vallan tunnus: diadeemi. Tämä esiintyi ensi kertaa uuden taivaaseen katsovan
muotokuvan yhteydessä pelkkänä leveänä nauhana.
Kun diadeemi ilmestyi pronssirahoille vuosine 328- 329, se oli käynyt kultarahoilla läpi sarjan
muutoksia. Ornamentit lisääntyivät ja helmet sekä jalokivet ilmestyivät kuvaan, kunnes ruusudiadeemista
tuli lopullinen kehitysvaihe. Diadeemi ei ole laakeriseppeleen vastine, vaan sillä on oma merkityksensä.
Chrysopolin vuonna tapahtui myös kahden Nobilissima Feminan ylennys Augustaksi. Helenan diadeemi
osoittaa hänet paljaspäistä Faustaa ylemmäksi. Helenan diadeemi kehittyi helmidiadeemista helmin ja
jalokivin koristelluksi nauhaksi.
Etusivulta voidaan siis tulkita keisarillisen aseman ja arvoasteen tunnuksia. Muuttuva ikonografia kertoo
hallitusmuodon muutoksesta, mutta takasivut kuvaavat samoja piirteitä ehkä vielä graafisemmin. Ne
kuvaavat ympäristöä ja keisaria toiminnassa.
 

Takasivun viesti
 
Takasivu kuvaa ajan tapahtumia valtakunnan ja keisarin näkökulmasta. Takasivu kertoo taustan
allegorioiden avulla, symbolein ja henkilöitymin.
Rooman raha oli osittain luonteeltaan propagandamitali, joten pronssin ja kullan välillä on huomattava
aste-ero. Pronssirahat ovat taustakuorona, kun kulta esittää soolo-osaa. Nummuksia lyötiin miljoonittain
vuodesta toiseen kertomaan viestiään ympäri valtakuntaa: voittamaton aurinko (Sol), Augustuksen
suojelija, Jupiter turvaaja. Sitten centenionaliksilla: ikuisen valtiaan onnellinen voitto, keisareiden
harkinta ja armeijan kunnia.
Kultarahat ylistävät Konstantinusta vaihtelevasti sekä saavutustensa ansiosta että ominaisuuksistaan.
Toisen sisällissodan jälkeen solidukset pyrkivät muuttumaan stereotyyppisiksi, kuten hopearahat.
Samanlaisia tyyppejä eri metalleilla esiintyy hyvin harvoin. Tämä selittyy jo rahanlyönnin hallinnolla,
mutta myös rahan käyttäjät olivat erillisiä ryhmiä. Pronssiraha kului kansan kädessä, kun taas jalometallit
kiersivät varakkaiden kansalaisten keskuudessa. Eri rahat kuvaavat täten eri puolia keisarin
ominaisuuksista.
Sol- rahat, joissa vielä säilyi vanha datiivi osoittamassa omistusta jumalalle, katkaisivat nelivallan
aikaisen perinteen. Jumaliin vetosivat myös vielä Marti Conservatori ja Genio Pop Rom- sarjat. Vuosina
318- 319 voittamaton Sol poistui viimeisenä pakanajumalana hallitsevalta paikaltaan pronssirahoilta
Liciniuksen tappion jälkeen. Solia ei syrjäyttänyt kilpaileva jumala. Vuosien vieriessä myös votumirahat
jäivät syrjään ja keisarin hyveet ottivat paikkansa takasivulla. Lopullinen vaihe vuodesta 330 lähtien on
oudon neutraali ja taaksepäin suuntautunut. Armeija on vallitsevana ja kaksi pääkaupunkia taustalla.
Kultarahojen tyyppien runsaus on osittain pettävä. Liikkuva rahanlyönti johti vaihteleviin tyyppeihin.
Jälleen kerran toinen sisällissota muodosti käännekohdan. Solidus muuttui stereotyyppiseksi, johtavaa
osaa näyttelee keisari ja Victoria. Teksti kertoo vain keisarin arvonimet.
Historian tulkinnat Konstantinuksen ajatuksista ja teoista ovat syntyneet usein kultarahojen tuella.
Kokonaiskuvasta voidaan poimia muutamia yksityiskohtia. Alussa kultarahat olivat sotaisia. Kun Crispus



oli Galliassa, nämä sävyt palautuivat tyypeissä Gaudium Romanorum Francia tai Alamannia.
Konstantinus osoitti tyypillä Debellatori Gentium Barbarum ylivoimaansa gootteja vastaan. Siscia esitteli
vuonna 317 uusien alikeisarien piirteet suuren kultarahan takasivulla. Felix Adventus Aug kertoo keisarin
vierailusta rahapajan vaikutusalueella.
Ajalle on tyypillistä, että takasivun hahmot, jotka alun perin olivat henkilöitymiä, muuttuivat
keisarillisiksi henkilöiksi.
Toisen sisällissodan lopulla hovi asettui Nicomediaan. Pian siitä tuli valtakunnan kultarahan lyönnin
luova keskus, kunnes Konstantinopolista tuli pääkaupunki. Dynatisia soliduksia seurasivat ajoittain
votumirahat ja aivan hallituskauden lopulla viitattiin vielä Persian sotaan.
Konstantinuksen kauden vaikutukset jatkuivat vielä pitkään Bysantin valtakunnassa.
 

Keisarilliset votumit
 
Keisarihuoneen hyvinvoinnille vannotut valat saivat huomattavan osan Konstantinuksen kauden rahoilla
ja muodostavat näin ollen tärkeän avun ajoitukselle. Rahojen ajoitusta vaikeuttaa pari seikkaa. Valat
saatettiin toteuttaa tai toivoa toteutettavaksi, joten rahoissa mainitut valat voivat kuulua jompaan
kumpaan luokkaan.
Hallitusvuoden vaihtumisen päivää juhlittiin myös valoin. Lisäksi juhlittiin usein viidellä jaollisen
määrän täyttymistä sekä juhlavuoden alussa että sen lopussa.
Myös tammikuun kolmannella päivällä oli suuri merkitys yleisenä valapäivänä (VOTA PVBLICA). Joka
viides vuosi virkaanastumispäivää juhlittiin lahjoittamalla rahaa sotilaille "viisi solidusta ja naula
hopeaa". Tämä osoittaa runsasta rahanmenoa, sillä neljännesmiljoonaiselle armeijalle kului näin ollen 5,5
tonnia kultaa ja 80 tonnia hopeaa. Vaikka nummus olisi käynyt hopeasta, olisi kullekin sotilaalle annettu
100 nummusta ja koko armeijalle 25 miljoonaa nummusta. Tämä on valtava rahamäärä.
Näin selittyy votumirahojen runsaus vuosilta 318 - 321, jolloin juhlittiin keisarin konsulikausia. Ilmeisesti
Virtus Exercit- rahat menivät lahjoituksina joukoille. Ajoitus sopii Konstantinuksen 15- vuotis- ja
alikeisarien 5- vuotisjuhliin. Vot PR- tyyppi lienee vuoden alussa tapahtuneen yleisen valan julkistaja.
Seppelevotumirahoja ovat VOT XX Konstantinukselle ja Liciniukselle sekä VOT V tai VOT X
alikeisareille. Tämä kertoo juhlien yhdistämisestä. Votumisarjat eivät rajoittuneet yhteen vuoteen, mikä
sekoittaa vuosien 317 - 324 rahanlyönnin yleiskuvan selvitystä.
Votumirahojen homogeenisuus katkesi vuosina 324 -326. Tessalonika löi muutamia VOT V- rahoja
Constantius II:lle. Heraclea aloitti tavanomaisella Konstantinuksen VOT XX:llä, ja jatkoi Crispuksen
VOT X:llä ja Constantinus II:n VOT V:llä. Sitten ilmestyi alikeisareiden Providentiae Caess. Lopuksi
tulivat Konstantinuksen VOT XXX, Providentiae Caess sekä Helenan ja Faustan Securitas Reipublicae ja
Spes Reipublicae.
Mahdollinen selitys poikien huonosti sopiville VOT X- ja VOT V- rahoille löytyy vuosien 316 - 317
menettelystä, kun Konstantinus ylensi poikansa. Ilmeisesti menettely toistui Constantius II:n kohdalla, ja
sitä juhlittiin Tessalonikan votumirahoilla.
Konstantinuksen 20- vuotisjuhliin vuonna 325 lyötiin Heracleassa VOT XXX, kun taas Providentiae
pysyi alikeisareiden tyyppinä. Tällöin vain Ticinumissa lyötiin myös VOT XXX ja alikeisareille VOT
XX. Roomassa lyötiin VOT XXX vuosina 329 - 330, jolloin Konstantinus vietti 25- vuotisjuhliaan. Tässä
vaiheessa alkoi myös Gloria Exercitus- tyypin lyönti.
Votumirahojen ajoitus on vaikea. Vaihtoehtoja on vähintään kaksi, mutta rahojen tutkimisella
hankaluudet voidaan ylittää. Rahat liittyvät ilmeisesti keisarin juhlapäiviin, ja niitä jaettiin lahjoituksina.
Ajoittain lyöntiä jatkettiin ilman erityistä lahjoitustarkoitusta.
 
 

Konstantinus ja kristinusko
 
Konstantinuksen historia keskittyy yleensä keisarin asenteeseen kristinuskoa kohtaan. Tämän näkökohdan
laiminlyönti olisi tässä yhteydessä melkein kerettiläisyyttä.
Rahat eivät anna todistetta kääntymisestä kristinuskoon, vaan ne kertovat asteittaisesta asenteen
muutoksesta vanhoja jumalia kohtaan. Solin poistuminen ei osoita kristillisen Jumalan aseman muutosta.
Voiton merkin näkeminen on tärkeä yksityiskohta Konstantinuksen sankaritarussa. Merkki muodostui



kreikkalaisista kirjaimista C ja R, joilla ei vielä tuolloin ollut kristillistä merkitystä. Kreikkalaiset kristityt
huomasivat myöhemmin mahdollisuuden tulkita merkin Kristuksen nimen alkukirjaimiksi.
Konstantinuksen uskonnollisuudesta riippumatta merkki liitettiin hänen voittokulkuunsa.
Symbolina kristogrammi esiintyy rahoilla toisarvoisella paikalla osoittamassa antia tai hallitsijan asemaa.
Moni muukin kristilliseksi tulkittu merkki esiintyy samassa asemassa.
Kypärän kokardina merkki on osa keisarin muotokuvaa ja tällöin myös vallan ja voiman ilmaisua.
Konstantinuksen rahoilla ei ole kristillisiä merkkejä, mutta tämä ei kerro mitään keisarin asenteesta
kristinuskoon. Rahoilla esiintyvien merkkien luonne on uskonnollisesti neutraali. Tuolloin ei ollut
kristillisen taiteen perinnettä. Aatteet olivat vasta valtaamassa alaa, ja kristityt käyttivät vanhoja keinoja
ilmaistakseen uusia käsitteitä. Konstantinuksella oli suuri merkitys kuvakielen kehitykseen, ja
kristinuskosta tuli Milviuksen sillan ja Chrysopolin taistelun todellinen voittaja.
 

Historialliset kehykset
 

Jakaantunut valtakunta
 
Rahat selvittävät kauden poliittisen historian yhtenäisesti ja mutkattomasti. Konstantinuksen ja
Liciniuksen välit olivat Milanon kokouksen aikaan pakon sanelemat. Konstantinusta huolestutti sota
Germaniassa ja Liciniusta Maximianus II:n uhka Antiokiasta. Kokouksen tulokseksi haluttiin vallan
tasapainoa. Licinius hyväksyi Italian menetyksen Konstantinukselle.
Vuodessa tilanne muuttui. Maximianus II kuoli, ja itä tuli Liciniuksen hallintaan. Konstantinus oli
rauhoittanut tilanteen Reinillä ja saattoi keskittyä valtakunnan sisäisiin ongelmiin.
Konstantinus ehdotti lankoaan, Bassianusta puskurivaltion johtoon Raetiaan ja Pannoniaan, mutta
Bassianuksen ja Liciniuksen salajuonen paljastuttua Konstantinus siirsi päämajansa Milanoon elokuussa
315. Sota julistettiin ja Konstantinus valtasi Balkanin. Licinius nimitti kenraali Valerius Valensin
rinnalleen Augustukseksi. Konstantinus vastasi ylentämällä poikansa Crispuksen ja Constantinus II:n
alikeisareiksi. Licinius taipui myönnytyksiin, mutta Konstantinuksen nimittämät konsulit julkistettiin vain
Roomassa.
Huomattavasta aluemenetyksestä huolimatta Licinius huokaisi helpotuksesta. Konstantinus linnoitti
valtaamansa alueen ja osoitti rahoillaan vastahakoisuutensa Liciniuksen tunnustamiseen.
Tilanne kiristyi jälleen, kun Licinius ei hyväksynyt Crispusta ja Constantinus II:ta konsuleiksi. Toinen
sisällissota syttyi, kun Konstantinus gootteja vastaan käymänsä sotaretken aikana tunkeutui Liciniuksen
alueelle.
Sota alkoi vuonna 324 ja Konstantinus miehitti Heraclean. Licinius ylensi Martinianuksen
Augustukseksi, ja Konstantinus vastasi ylentämällä Constantius II:n alikeisariksi.
Lopullinen taistelu käytiin Chrysopolissa 18.9.324. Licinius antautui ja säilytti henkensä vaimonsa
ansiosta.
 

Yhtenäinen valtakunta
 
Uudelleenjärjestely ja yhtenäistäminen saattoi alkaa. Konstantinus antoi keisarillisen arvonimen
perheenjäsenilleen ja käänsi Liciniuksen kristinuskon vastaisen politiikan suunnan. Nikeassa hän avasi
kirkolliskokouksen ja takasi päätösten voimaantulon. Vuoden 326 alkupuolella keisari lähti Roomaan,
josta palatessaan hän teloitutti Crispuksen ja Faustan luultavasti aviorikoksen takia.
Vuonna 326 aloitti Konstantinopoliksi nimetyssä Byzantiumissa toiminnan rahapaja, joka kasvoi parissa
vuodessa valtakunnan merkittävimmäksi.
Nuori Constantinus II saavutti hienon voiton gooteista 18.2.332, mutta raja oli edelleen rauhaton.
Sarmatialaisia vastaan käydyn sodan jälkeen asutettiin 300 000 pakolaista eri puolille valtakuntaa.
Persialaiset ahdistelivat Armeniaa vuonna 334, ja Constantius lähetettiin Antiokiaan. Persialaiset lyötiin,
ja Armenia sai itsehallinnon Rooman suojeluksessa.
Turvatakseen taustaa Konstantinus nimitti Delmatiuksen alikeisariksi Balkanille ja Hanniballianuksen
Armeniaan valvomaan Rooman etuja.
Heinäkuussa 336 Constantius II palasi pääkaupunkiin juhlimaan häitään 30- vuotisjuhlan yhteydessä.
Kirkko tarjosi kiitoksensa sankarilleen, joka ei pettynyt osaansa kirkon elämässä. Kuolinvuoteellaan



Konstantinus otti vastaan kasteen (22.5.337) ja hänet haudattiin Konstantinopolin Apostolien kirkkoon
kolmantenatoista apostolina.
 

Joidenkin pronssirahojen kemiallinen koostumus
 
Nummusten kemiallisesta koostumuksesta tiedetään hyvin vähän. Analyysejä olisi tehtävä eri aikakausien
ja eri rahapajojen tutkimiseksi. Vain 16 rahaa on tutkittu, ne ovat seitsemästä rahapajasta ja edustavat
Konstantinuksen rahanlyönnin merkittävimpiä jaksoja.
Kuparin lisäksi rahoista löytyi eniten tinaa ja lyijyä. Hopeaa oli rahoissa keskimäärin 1%, mutta pinnassa
hopeapitoisuus saattoi olla jopa 65%.
Roomalaiset pystyivät jalostamaan käyttämänsä metallit niin hyvin, että voidaan pitää selviönä
hopeapitoisuuden olleen tarkoituksellista.
Koska suurin osa rahojen hopeasta on pinnassa, on sulatukseen joutuneiden rahojen hopea poistettu
ennen, kun niistä on lyöty uutta rahaa.
Hopeointi saattaa selittää puhtaan hopearahan harvinaisuutta. Vaikka nummuksiin käytettiin vain 1%
hopeaa, niihin kului sitä tonnikaupalla.
Centenionaliksen hopeapitoisuus oli Victoriae Laetae- tyypillä noin 7%, josta se väheni nopeasti.

Rahapajoista
 
Kaavio pronssirahan lyönnistä vuosina 313 - 337 eri rahapajoissa. Numerot osoittavat työpajojen määrän.
 
Londinium (Lontoo):
Rahapajan merkki oli aluksi PLN, välillä MLL tai MSL ja vuodesta 318 lähtien jälleen PLN. Vuonna 320
merkiksi tuli PLON, ja paja lopetti toimintansa vuonna 325. Rahapajassa oli vain yksi työpaja. Kirjaimia
ja muita lisämerkkejä esiintyy enimmäkseen vain kentässä.
Lugdunum (Lyons):
Rahapajan merkki oli PLG, jonka ohella esiintyy kirjaimia ja muita merkkejä sekä kentässä että alaosas-
sa. Vuosina 319 - 320 lyötiin rahoja, joiden merkkinä oli vain koukeroita tai pelkkä PL. Pajaan lisättiin
toinen työpaja vuonna 330.
Treveri (Trier):
Gallian pääkaupinkina Trier oli merkittävä koko hallituskauden ajan. Lontoo ja Lyons noudattivat Trierin
ohjeita.
Merkkinä oli aluksi PTR, vuosina 317 - 318 ATR, uudelleen PTR ja vuodesta 330 lähtien TRP. Toinen
työpaja aloitti vuonna 315. Kirjaimia ja muita lisämerkkejä käytettiin eri paikoissa.
Arelate/Constantina (Arles):
Ostian rahapaja siirrettiin Arlesiin, mikä selittää poikkeukselliset Sol- rahat. Merkki PARL muutettiin
muotoon ARLP tai ARLA vuosina 316 - 317. Vuonna 318 merkkinä oli PA, jota käytettiin entisten
kanssa vaihdellen vuoteen 327 asti. Kaupungin nimen muututtua vuonna 328 merkiksi tuli PCONST.
Monenlaisia lisämerkkejä käytettiin eri paikoissa. Työpajoja oli aluksi neljä, vuosina 318 - 319 yksi ja
kolme, sitten jälleen neljä ja vuodesta 329 lähtien kaksi.
Rooma:
Italian tärkeys politiikan keskipisteenä Milviuksen sillan taistelun jälkeen kuvastuu Rooman
pronssirahoissa. Paja oli ainakin aluksi johtavassa asemassa ja tuotti runsaasti Sol- tyyppejä.
Ensimmäisen sisällissodan jälkeen muiden pajojen aloittaessa Victoriae- ja Virtus- tyyppinsä vuosina 318
- 319 Rooma löi omia erikoisia sarjojaan, joihin Rooman itsenäisyys näyttää päättyneen. Toiminta lienee
keskeytynyt myös pariin otteeseen.
Merkkinä oli RP ja lisukkeita käytettiin eri paikoissa. Viimeinen merkki oli ROM. Viides työpaja avattiin
vuonna 330.
Ticinum:
Ticinumin sijainti oli tärkeä ensimmäisen sisällissodan takia, joten rahapaja heijasti nopeasti poliittisia
muutoksia. Konstantinuksen saatua jalansijaa Balkanilta Ticinumin merkitys väheni, ja paja suljettiin
vuonna 327.
Rahapajan merkki oli PT, ja lisämerkkejä käytettiin enimmäkseen kentässä. Työpajoja oli aluksi kolme ja
vuodesta 322 alkaen neljä. Sol- rahaa seurasi Victoriae Laetae Princ Perp / VOT PR jo vuonna 318.



Sitten seurasivat Virtus Exercit ja VOT XX. Ensimmäisissä votumirahoissa on poikkeuksellisia tekstejä
esim: Dominorum Nostrorum Caess.
Vuosina 322 - 324 toiminta on ollut keskeytettynä. Muutama raha viittaa siihen, että itään siirtynyttä
henkilökuntaa poikkesi Ticinumissa.
Aquileia:
Paja aloitti toimintansa vasta vuonna 316 ja käytti merkkiä AQP. Vuonna 320 käytettiin kentässä
kirjaimia SF, ja sitten muitakin merkkejä. Vuonna 322 toiminta keskeytyi ja jatkui vasta vuonna 334.
Tällöin työpajoja vähennettiin kolmesta kahteen.
Sol- tyypin jälkeen ilmestyi poikkeuksellinen Concordia Augg NN. Victoriae Laetae Princ Perp puuttuu.
Ilmeisesti Virtus Exercit- sarjaa alettiin lyödä täällä aiemmin kuin Ticinumissa.
 
 
Siscia:
Siscia oli Liciniuksen alueella, kunnes Konstantinus valloitti sen, joten pajan rahat valaisevat
mielenkiintoista vaihetta. 320- luvulla paja oli Euroopan suurin pronssirahan tuottaja.
Merkkinä oli aluksi SIS ja vuodesta 316 lähtien ASIS. Kirjaimien lisäksi varsinkin vuosina 321 - 324
käytettiin lisämerkkeinä myös monimutkaisia kuvioita. Työpajoja oli viisi.
Victoriae Laetae- tyypit ovat ehkä kiinnostavimpia, koska niissä esiintyy maljakon muotoinen kypärä
etusivun muotokuvassa.
Virtus Execit / VOT XX seurasi vuosien 319 - 320 vaihteessa.
Gloria Exercitus- sarjaa löi työpaja A Konstantinukselle, E Constantinus II:lle, Δ Constantius II:lle, Urbs
Romaa löi Γ ja Constantinopolista B, mutta poikkeuksiakin tavataan.
Konstantinuksen kuoltua pojat saivat tämän pajan rahoilla arvonimen MAX AVG, joka aiheuttaa
hankaluuksia tunnistamisessa.
Sirmium:
Sirmiumissa lyötiin pronssirahaa vain vuosina 324 - 325. Tyypit olivat Sarmatia, Alamannia ja
Providentiae. Helenalle lyötiin Securitas- ja Faustalle Salus- rahoja.
Tessalonika:
Tessalonikakin siirtyi Konstantinuksen valvontaan ensimmäisessä sisällissodassa. Tällöin tuotanto
poikkesi muista rahapajoista. Keisarin läsnäolo vaikutti rahanlyöntiin. Sol- tai pikemmin Jupiter- rahaa
lyötiin lyhyen ajan. Merkkinä oli aluksi .TS.A., vuonna 320 tuli käyttöön merkki TSAVI(I) ja 325
SMTSA. Lisämerkkejä käytettiin harvoin. Työpajoja oli viisi, mutta vuosina 335 - 336 viides löi vain
jalometallirahaa.
Toiminta keskeytyi vuosina 328 - 329 ja 333 - 335.
Heraclea:
Sijaintinsa takia Heraclea löi vaihtelevaa rahaa. Aluksi merkkinä oli SMHT, HTA ja MHTA, kunnes
vuonna 318 vakiintui muoto SMHA. Lisämerkkinä käytettiin enimmäkseen vain pistettä tai tähteä.
Vuosina 321 - 324 esiintyi kentässä XIIΓ puolen nummuksen merkkinä. Työpajoja oli enimmäkseen
viisi, vuosina 320 - 324 kolme tai neljä.
Ensimmäisen sisällissodan aikana paja oli tärkeä Liciniukselle tärkeä Siscian ja Tessalonikan menetyksen
takia. Tavanomaista Iovi Conservatori Aug- rahaa seurasi uutuus Providentiae Augg NN ja myöhemmin
Providentiae Augg. Monikolla Licinius ilmaisi halunsa aselepoon, vaikkei lyöttänytkään Konstantinuksen
muotokuvaa rahoihin.
Toisen sisällissodan alussa paja siirtyi Konstantinukselle ja alkoi lyödä votumirahoja. Uutta
henkilökuntaa paja sai Ticinumista. Muotokuvien diadeemi kehittyi ”tikapuu”- nauhasta
ruusudiadeemiksi asteittain.
Konstantinopoli:
Konstantinopolin perustaminen on Rooman historian käännekohta. Uusi pääkaupunki syntyi vuonna 328
ja hovi asettui sinne 11.5.330.
Rahapajan tuotannossa oli vain alussa ongelmia. Toiminta alkoi ilmeisesti vuonna 326 ja merkiksi tuli
CONS(A). Työpajoja lisättiin nopeasti kahdesta seitsemään ja vuonna 330 yhteentoista.
Vuonna 327 paja alkoi poiketa tavallisista rahanlyönneistä. Uusia tyyppejä kehiteltiin vain
Konstantinopolia varten. Tällöin Konstantinus esiintyi ensimmäistä kertaa arvonimin  MAX AVG. Sitten
olivat vuorossa tyypit: Dafne, Gloria, Libertas ja Spes.



Kahden sotilaan Gloria Exercitus alkoi vuonna 320.
Nicomedia:
Merkkinä oli SMN vuoteen 320 ja sitten SMNA. Vuosina 325 - 327 merkkinä oli vain MNA tai NA.
Lisämerkit ovat kentässä. Työpajoja oli seitsemän vuoteen 321, neljä vuoteen 325 ja lopuksi kuusi.
Ensimmäisen sisällissodan jälkeen täällä esiintyi virheellisiä etusivun tekstejä uusilla alikeisareilla.
Providentia- tyypit kertovat pajan siirtyneen Konstantinuksen hallintaan. Keskeytyksen (331 - 335)
jälkeen lyötiin Gloria Exercitus- tyyppejä.
 
Cyzicus:
Merkki oli aluksi SMK tai SKM ja vuodesta 320 lähtien SMKA. Ensimmäisen sisällissodan jälkeen
työpajojen määrä pieneni kahdeksasta neljään ja toisen sisällissodan jälkeen työpajoja toimi aluksi viisi,
sitten kaksi ja vuodesta 327 lähtien kuusi.
Antiokia:
Licinius otti käyttöön Jupiter- tyypin Maximianus II:n kuoltua. Tällä tyypillä on merkkinä ANT. Vuonna
317 tuli merkiksi SMANT ja 321 SMANTA. Vuonna 335 merkkinä oli SMANA. Lisämerkit ovat
enimmäkseen kentässä. Aluksi työpajoja oli 15 ja vuodesta 321 alkaen kahdeksan. Paja keskeytti
rahanlyönnin vuonna 324, jonka jälkeen työpajoja lisättiin vuodessa seitsemästä kymmeneen.
Paja tuntuu olleen suljettuna vuodet 333 - 335, koska Constansin ja Delmatiuksen rahat ovat
poikkeuksellisen harvinaisia kahden standaarin Gloria Exercitus- tyyppisinä.
Alexandria:
Maximianus II:n kuoltua pajan toiminta jatkui entisillä tyypeillä. Ainoa muutos oli Genio Augusti.
Liciniuksen tyypillinen Iovi Conservatori ilmestyi kuitenkin pian.
Merkkinä oli ALE vuoteen 317 asti, jolloin käyttöön tuli SMAL(A). Lisämerkkejä esiintyy kentässä
runsaasti. Työpajoja vähennettiin vuonna 315 kahdeksasta kahteen, vuonna 327 toimi vain yksi työpaja ja
vuonna 336 määrä nousi neljään.
Sotien välisenä aikana paja noudatti muiden idän pajojen tyyliä. Marraskuussa vuonna 324
Konstantinuksen valta ilmeni Egyptissäkin. Providentiae- rahoja lyötiin vuoteen 330 asti, jolloin Gloria
Exercitus- tyyppi otettiin käyttöön. Paja on saattanut olla suljettuna vuosina 330 - 332.
 
 
                                                                      RIC VIII
 

Toimittajan alkusanat
 
Yli kymmenen vuotta on kulunut edellisen osan julkaisemisesta. Viimeeksi ilmestyneet osat ovat
osoittaneet tarpeen yhä tarkempaan analyysiin ja järjestelyyn. Tämä ilmeni selvästi jo osan IX kohdalla,
eikä kaudella 337 - 364 voida tinkiä näistä tavoitteista. Onneksi tohtori Kentillä on aiheesta pitkä
kokemus ja yksityiskohtaiset tiedot. Näin ollen kaikki numismaatikot ja historioitsijat voivat toivottaa
osan VIII tervetulleeksi.
 

Tekijän alkusanat
 
300- luvun puolivälin raha on yleistä, mutta huonosti tutkittua. Oli todella suuri tarve tutkia nimenomaan
pronssirahaa, jota on löytynyt runsaasti ympäri valtakuntaa. 'Late Roman Bronze Coinage' on kulunut
käyttäjien käsissä jo pian 20 vuotta, mikä osoittaa luotettavaa käsikirjaa tarvittavan. Tämän kauden
laiminlyönti on tämän vuosisadan ilmiö. Sir George Hill ja O. Voetter olivat viimeiset tästä kaudesta
kiinnostuneet tutkijat.
Vuosien 337 - 364 rahat on esitelty perinteiseen tapaan, mutta luettelon asua on kevennetty hylkäämällä
monet sarakkeet. Terminologiaan on tehty pari muutosta: pronssirahoissa oleva pieni hopeamäärä on
jakanut rahat kahteen ryhmään, ja ”harvinaisuus” on vaihdettu neutraalimpaan ilmaisuun
”esiintymistiheys”.
Kullakin sukupolvella on omat suosikkinsa tutkimuskentällä, ja johdanto heijastaa tätä käsiteltäessä
votumeja ja rahajärjestelmän yksityiskohtia. Rahajärjestelmä esitellään kolmena toisistaan
riippumattomana metallisarjana.



Edellisissä osissa on suuret jalometallirahat perusteellisesti esillä, mutta vastaaviin pronssirahakkeisiin
suhtautuminen on ollut vaihteleva. Tässä osassa nämä ovat mukana Rooman rahapajan luettelossa.
Yksipuoliset kultamitalit on jätetty pois.
Pitkään jatkunut työ on johtanut epäyhtenäisyyksiin ja muutoksiin. Konstantinopolin Pop Romanus- rahat
ovat osassa VII jätetty osaan VIII, mutta uusimmat löydöt osoittavat niiden ajoittuvan ennen vuotta 330.
Nämä ovat tässä osassa, etteivät ne olisi jääneet kokonaan pois RIC:stä. Toisaalta muutamia jo VII
osassa esiintyviä rahoja on jouduttu luetteloimaan myös tässä. Trierin vuosina 337 - 340 Gloria
Exercitus- rahat on jouduttu luetteloimaan epätäydellisesti.
Tämä teos ei voi olla lopullinen, ja monin paikoin on jouduttu uusiin luokitteluihin. Tekijä kiittää
edeltäjiään ja työtovereitaan sekä toivoo tutkimuksen jatkuvan.
 

Katsaus historiaan
 
Tämän osan 27 vuotta kattavat yhden Rooman valtakunnan kriiseistä. Yhtenäisestä valtakunnasta tuli
sisällissotien runtelema, ja Konstantinuksen suku sammui.
 

Kaksi sukua
 
Constantius I:n ja Theodoran avioliitto 1.3.293 aloitti jakautumisen. Theodoran kuudesta lapsesta ei
kukaan päässyt merkittävään asemaan. Konstantinuksen kuoltua Theodoran miespuolisista jälkeläisistä
jäi henkiin vain nuoret Gallus ja Julianus.
Konstantinuksen pojat olivat alikeisareita vuonna 337, jolloin Constantinus II hallitsi Galliassa, Constans
Italiassa ja Constantius II Syyriassa. Vuonna 339 nuorin poika, Constans pyrki irtautumaan Constantius
II:n holhouksesta. Constans onnistui voittamaan Constantiuksen keväällä 340, mutta pian hänen
suosionsa putosi. Magnentiuksen kapina sai otollisen maaperän, ja pakoon pyrkinyt Constans saatiin
kiinni ja surmattiin tammikuussa vuonna 350.
Magnentius oli etevä sotilas ja armeijan komentaja lännessä. Hänet hyväksyttiin nopeasti Illyriaa
lukuunottamatta. Täällä Constantia ja Hanniballianus suostuttelivat Vetranion keisariksi. Roomassa
kapinoi Nepotianus, jonka Magnentiuksen joukot löivät neljän viikon kuluttua 30.6.350.
Constantius tapasi Vetranion Serdicassa, ja vuoden 350 lopulla Vetranio erosi Constantiuksen eduksi.
Seuraavana vuonna Constantius ylensi serkkunsa Galluksen ja Magnentius veljensä Decentiuksen
alikeisariksi. Syyskuun lopulla 351 Magnentius menetti kesällä miehittämänsä Illyrian ja myöhemmin
Italian. Kesällä 353 Magnentius lyötiin lopullisesti, ja hän teki itsemurhan 10.8. 353. Kahdeksan päivää
myöhemmin Decentius noudatti veljensä esimerkkiä.
Gallus tukahdutti juutalaiskapinan raa'asti ja hallitsi vastuuttomasti ja väkivaltaisesti. Constantius kutsui
hänet luokseen, erotti virasta ja tuomitsi hänet mestattavaksi vuoden 354 lopulla.
Constantius tukahdutti Silvanuksen kapinan Kölnissä lähettämällä salamurhaajan asialle. Constantius
ylensi viimeisen serkkunsa Julianuksen 6.11.355 ja naitti hänelle sisarensa Helenan.
28.4.357 Constantius vietti Roomassa 25- vuotisjuhlaansa. Seuraavat pari vuotta meni sarmatialaisten
rauhoittamiseen, mutta sitten hän joutui persialaisia vastaan. Kun hän oli Cappadokiassa, hän sai kuulla,
että Julianus oli huudettu keisariksi Pariisissa. Huonosti onnistuneen sotaretken jälkeen hän lähti lyömään
Julianusta, mutta kuoli jo 3.11.361.
Valta siirtyi Julianukselle 11.11.361. Hän vähensi sotapäälliköitä ja supisti hovia, mikä toi hänelle
vihamiehiä. 5.3.363 hän johti suurta sotajoukkoa Antiokiasta persialaisia vastaan, mutta joukko ei
pystynyt valtaamaan kaupunkeja. 26.6. Julianus sai keihään rintaansa persialaisten hyökätessä.
Vaarallinen tilanne ja vallanperijän puuttuminen johti nopeaan ratkaisuun. Jovianus valittiin keisariksi
harmittomana kompromissina. Hänen oli luovutettava alueita persialaisille nöyryyttävässä
rauhansopimuksessa. Armeija vetäytyi huonossa kunnossa ja Jovianus asettui Antiokiaan palatakseen
pian länteen. Matkallaan hän kuoli häkään yöllä 17.2.364.
Tähän päättyi valtakunnan näennäinen yhtenäisyys. Idän ja lännen joukot eivät enää päässeet
yksimielisyyteen. Valentinianuksen rinnalle vaadittiin toista keisaria, jotta vältyttäisiin sisällissodalta.
 

Tärkeimpien tapahtumien kronologia
 



                                           337
 3. 4. Konstantinus Suuri vietti pääsiäistä Konstantinopolissa.
22. 5. Konstantinus kuoli.
17. 6. Theodoran jälkeläisten verilöyly.
 9. 9. Konstantinuksen pojat keisareiksi.
                                           339
 6. 4. Constans kieltäytyi holhouksesta.
                                           340
huhtik. Constantinus II kuoli.
                                           350
18. 1. Magnentiuksen kapina, Constans surmattiin.
 1. 3. Vetranio keisariksi Illyriassa.
 3. 6. Nepotianuksen kapina.
30. 6. Nepotianus surmattiin.
                                           351
15. 3. Gallus ja Decentius alikeisareiksi.
28. 9. Magnentiuksen ensimmäinen tappio.
                                           353
kesä   Magnentiuksen toinen tappio.
10. 8. Magnentiuksen itsemurha.
18. 8. Decentiuksen itsemurha.
                                           354
talvi  Gallus erotettiin ja mestattiin.
                                           355
11. 8. Silvanuksen kapina.
 7. 9. Silvanuksen salamurha.
 6.11. Julianus alikeisariksi.
                                           360
helmik. Gallian armeija huusi Julianuksen keisariksi.
                                           361
 3.11. Constantius kuoli ja nimitti Julianuksen seuraajakseen.
                                           363
26. 6. Julianus surmattiin.
27. 6. Jovianus keisariksi.
                                           364
17. 2. Jovianus kuoli.
26. 2. Valentinianus keisariksi.
28. 3. Valens keisariksi.
 

Keisarit ja rahanlyönti
 
Valtakunnan jako takasi sen, etteivät rahapajat toimineet yhtenäisesti vuosina 337 - 364. Kukin hallitsija
piti yllä omaa tyyppipolitiikkaansa, mutta noudatti kollegojensa esimerkkiä rahan painon ja hienouden
osalta.
 
 
 
 

Constantinus II
337 – 340

 
Constantinus hallitsi vain Galliaa, ja hänen kultarahansa lyötiin Trierissä, samoin hopearahat.
Gloria Exercitus- rahojen lyönti jatkui edelliseltä kaudelta kaikissa Gallian rahapajoissa. Konstantinus
Suuren pyhitysrahoihin Gallian pajat löivät erikoista tyyppiään Aeterna Pietas/ Divo Constantino P,



mutta yksityiskohdissa on melkoisesti  vaihtelua.
Trierissä lyötiin Constantiuksen alueen nelivaljakkorahaa, jossa teksti alkaa poikkeuksellisesti DIV.
Helenan ja Theodoran erikoistyypit lyötiin poikkeuksellisen samanlaisina Trierissä, Roomassa ja
Konstantinopolissa. Trier löi näitä heti Konstantinus Suuren kuoltua.
 

Constans
337 – 350

 
Constans peri isänsä kultarahatyypit ja kehitteli niitä. Aiheina ovat Viktoria ja Votumit. Kullalla ja
hopealla on useita viittauksia vallan kolmijakoon.
Constans ei lyöttänyt pyhitysrahoja. Helenalle ja Theodoralle lyötiin hyvin pieni anti Roomassa.
Tavanomaista Gloria Exercitus- rahaa saattoivat tärkeät ja poikkeukselliset Virtus Augusti/ Constantius II
ja Securitas Rei Pub/ Constantius II. Vuonna 348 tuli Gallian pajoihin Constansin tyypit:
 
                      Fel Temp Reparatio
 
Suuri AE2  (500 d): ”Kaleeri” ja ”Kaatuva hevosmies”, = Maiorina
pieni AE2 (250 d): ”Maja” ja ”Keisari ja kaksi vankia”,
AE3 (100 d): ”Feenix” ja ”Kaleeri” (vain Constansin pajoissa).

 
                      Muut tyypit

 
Suuri AE2: ”Keisari ja standaari” (Lyons), ”Keisari kädessään Viktoria ja standaari, jalan alla vanki”
(Tessalonika).
Pieni AE2: ”Ratsastava keisari ja kaksi vihollista” (Rooma).
Vuoden 352 jälkeen lyötiin vain ”hevosmiestä” aina vuoteen 357/8 asti. Constansin hallitessa lännen
pajat erottelivat kaksi AE2- kokoa toisistaan kirjaimilla A ja N molemmin puolin rahaa. Myöhemmin N
jäi pois pienemmistä rahoista.
 

Constantius II
337 – 361

 
Kymmenen ensimmäisen vuoden rahoissa ei ole paljon kerrottavaa. Kiinnostavia ovat pyhitysrahat.
Nelivaljakkotyyppiä lyötiin runsaasti kaikissa Constantiuksen pajoissa aina Fel Temp Reparatio- tyyppien
ilmestymiseen asti.
Suurissa kultarahoissa esiintyy myöhäisantiikin taiteellisuus parhaimmillaan. Soliduksilla alkoi suosittu
tyyppi Gloria Rei Publicae/ VOT XX MVLT XXX.
Constantiuksen hallituskauden viimeinen pronssirahatyyppi oli Spes Rei Publicae. Siitä esiintyy runsaasti
Julianuksen Caesar- arvonimellä.
 
 
 
 
 

Magnentius
350 – 353

 
Parin ensimmäisen hallituskuukautensa aikana Magnentius odotti tunnustamista Constantiukselta, joten
hän lyötti runsaasti pronssirahaa tämän nimiin Galliassa ja Italiassa. Kultarahoillaan hän korosti
tavoitettaan roomalaisten vapauttajana. Enimmäkseen tyypit ovat kuitenkin tavanomaisia Votumeja ja
Viktorioita.
Tyyppiä Felicitas Rei Publicae lyötiin vain Galliassa ja Aug Lib Romanor Roomassa sekä Gloria
Romanorum Aquileiassa.
Decentiuksen ylentämisen jälkeen Roomassa lyötiin tyyppiä Renobatio Urbis Rome ja Gloria



Romanorum. Sisciassa lyötiin tyyppiä Victoria Aug Et Caes. Kaikissa pajoissa lyötiin syyskuuhun 352
asti tyyppiä Vict(oriae) DD NN Aug Et Caes(s). Neljässä Gallian pajassa lyötiin Salus DD Aug Et Caes-
tyyppiä kolme eri kokoista rahaa (8,3g  6,7g  ja  4,5g).
 

Vetranio
1.3. - 25.12. 350

 
Konservatiivisen Vetranion kaksi pajaa toimivat erillään.
Siscia: Solidus Salvator Rei Publicae on tavanomainen ja viittaa Vetranion rooliin valtakunnan
pelastajana. AE2 Concordia Militum on vanha 200- luvun tyyppi ja Hoc Sicno Victor Eris osoitti
kunnioitusta Konstantinukselle. AE3 Gloria Romanorum ja Virtus Augustorum.
Tessalonika: Päätyyppi oli Virtus Exercitum. Pronssi on painavampaa kuin Sisciassa.
 

Julianus
360 – 363

 
Constantiuksen kuolemaan asti Julianuksen rahanlyönti oli mielenkiinnotonta. Vuonna 360 lyötiin
kultarahaa Arlesissa. Hopea- ja pronssirahoilla jatkuivat alikeisarin tyypit Galliassa.
Julianuksen pronssirahan uudistus toi liikenteeseen kaksi uutta rahaa: hopeapitoinen AE1 (8,25g) ja
pronssinen AE3 (2,95g).
Kumpaakin rahaa alettiin lyödä samanaikaisesti. Trierissä ei lyöty pronssirahaa ja Roomassa sekä
Alexandriassa ei lyöty AE1- ”härkää”.
Luonteenomaista on pitkien ja täsmällisten rahapajamerkkien kehittyminen, joista saadaan varmuus, että
numerot tarkoittavat eri työpajoja (officina). Julianus vähensi huomattavasti suurten pajojen työpajojen
lukumäärää. Näin leikattiin valtion menoja. Valens vesitti myöhemmin Julianuksen säästöt.
 

Jovianus
363 – 364

 
Selittävä luomus oli Arlesissa lyöty Restitutor Rei P- aihe, joka esiintyy sekä hopea- että pronssirahoilla.
Tessalonikan soliduksissa esitetään votumit V - X ja V.
 

Keisarien votumit
 
Votumit olivat jumalille tehtyjä lupauksia. 200- luvulla valojen vannomiset yhdistettiin ja muodostui
muoto VOTIS ... MVLTIS.
Votumit ovat houkutteleva, mutta harhaanjohtava apu ajoitukselle. Theodosius II:n votumit osoittavat,
että viiden valan väli on voinut olla kolmesta kuuteen vuoteen.
Vuosien 337 - 340 aikana olivat seuraavat votumijuhlat:
 
Constantinus II                  XX ... XXX
Constantius II                    X ... XX tai XV ... XX
Constans                            V ... X

 
Nämä ovat oikein Aquileian ja Antiokian soliduksilla ja useimmilla Siscian rahoilla. Konstantinopoli
käytti vain yhtä lukua: XX, XV tai X kullakin keisarille.
Seuraavan votumijuhlan ajoitusta ei tiedetä, mutta se on voinut tapahtua vasta Constantinus II:n kuoltua.
Konstantinopolissa, Nicomediassa ja Antiokiassa Constantiuksen luvut olivat XX ... XXX. Constansilla
ei ole suurempia lukuja kuin X ... XX lännessä, mutta Antiokiassa esiintyy yhdistelmä XV ... XX.
Constantius vietti 25- vuotisjuhlansa vuoden 350 alkupuolella. Hän käytti Roomassa, Sisciassa ja
Sirmiumissa lukuja XX ... XXX vielä vuosina 351 - 353.
Constantius vietti 30- vuotisjuhlansa Arlesissa vuonna 353. Tämän jälkeen hopearahoihin ilmestyivät
luvut XXX ... XXXX. Hallituskumppanin, Galluksen lukemat olivat V ja V ... X.



Magnentius käytti muotoja V ... X tai X ja Vetranio vain muotoa V ... X. Julianuksen votumit antavat
mielenkiintoisen kuvan teoriasta ja käytännöstä. Hän vietti 5- vuotisjuhlansa vuonna 360. Vuoden 361
loppuun asti kaikissa rahoissa olivat luvut V ... X. Muoto merkitsee kaksinkertaista toivetta tai sitten ne
olivat menettäneet merkityksensä.
Julianus miehitti Illyrian kesällä 361. Tämä toi Tessalonikan pajan hänen valvontaansa, ja siellä lyötiin
oikeat votumit V ... X. Hän tuli Konstantinopoliin 11.11.361, ja siellä votumirahoihin lyötiin idälle
malliksi X ... XX tai XX.
Jovianuksen votumit esiintyvät kullalla ja hopealla V ... X. Pronssirahoilla Sisciasta itään käytettiin myös
muotoa VOT V.
 

Rahajärjestelmä
 
Konstantinuksen rahajärjestelmä muuttui vain vähän.
 

Kulta
 

Suuria kultarahoja lyötiin melko laajoissa rajoissa. Suurimmat ovat 9 soliduksen painoisia, ja pienin
kultaraha on 9 siliquan raha (9/24 solidusta).
Kullan puhtaus pysytteli normaalilla 98 prosentin tasolla.
Magnentius lyötti Trierissä alipainoisia soliduksia (3,84g).
 

Hopea
 

Ongelmia ei ole voitu täysin ratkaista. Tavanomaiset nimitykset ovat raskas ja kevyt miliarense (60 ja 72
kappaletta naulasta) sekä siliqua ja pienennetty siliqua (96 ja 144 kappaletta naulasta).
Hienoudesta tiedetään hyvin vähän. Ilmeisesti tavoitteena oli 92,5%. Magnentius käytti hieman
huonompaa hopeaa.
 

Hopeoitu pronssi
 

Tämän kauden pronssiraha on vaikea tulkita. Rahojen hopeapitoisuus vaihteli annista toiseen, mutta oli
tutkimusten mukaan alle kolme prosenttia. Hyvin säilyneiden rahojen pinnassa voi havaita hopean
hohtoa.
Konstantinus Suurella oli hallituskautensa lopulla vain yksi hopeoitu pronssiraha, Diocletianuksen
argenteuksen degeneroitunut jälkeläinen. Sen nimi on saattanut olla centenionalis, joka vedettiin
liikenteestä vuonna 354. Näissä rahoissa saattoi olla lyijyä joskus jopa 15 prosenttia. Painossa on pyritty
noin 144 kappaleeseen naulasta (1,9g).
Rahanuudistuksen pienimmässä rahassa oli tuskin jälkeäkään hopeasta, mutta suuressa AE2:ssa hopeaa
oli 3 prosenttia ja pienessä AE2:ssa puolet vähemmän. Näissä AE2- rahoissa esiintyviä kirjaimia A ja N
ei ole voitu selvittää, mutta ne osoittavat niiden nimen tai arvon. Suhde lienee ollut 1:2, eli 250 ja 500
denaria.
Eri yksiköiden lyönnissä oli suuria alueellisia vaihteluja. Galliassa lyönti rajoittui pian vain suurimpaan
rahaan. Italiassa lyötiin kumpaakin AE2- rahaa Magnentiuksen hallituskaudelle asti ja idässä keskityttiin
pieneen AE2:een.
Constantius II veti liikenteestä suuret AE2- rahat ja pienensi pronssin hopeapitoisuutta, ettei hopean
erottaminen rahoista enää kannattaisi.
Magnentiukselle lankesi Constansin perintönä suuri AE2. Vuoden 350 aikana paino pysyi vakaana.
Galliassa pientä rahaa lyötiin vuoden 350 lopulta vuoden 351 puoliväliin. Italiassa rahat eivät
pienentyneet vielä ennen alkukesää vuonna 351. Sisciassa alettiin lyödä syyskuun alussa huomattavasti
kevyempää rahaa (4,47g). Myös hopeapitoisuus pieneni.
Italiasta poistumisensa jälkeen Magnentius uudisti huomattavasti rahajärjestelmäänsä. Hopeaa rahoissa
oli enää epäpuhtautena.
Constantius II ei lyöttänyt suurta AE2- rahaa kovin paljon ennen kun Gallus ylennettiin 15.3.351. Tällöin
lyötiin enimmäkseen ”hevosmiestä” alkuperäisen painoisena. Hopeapitoisuus sen sijaan putosi



huomattavasti. Vuosina 353 – 354  raha pieneni noin 2,5 gramman painoiseksi. Hopeapitoisten rahojen
poistuminen liikenteestä jätti aukon, joka täyttyi väärillä rahoilla. Nämä ovat enimmäkseen aiempien
rahojen metallista tehtyjä ”hevosmiehiä”. Constantiuksen kaksi viimeistä antia olivat edellisiä
kevyempiä. Näissä esiintyvä M saattaa tarkoittaa, että 1000 pronssirahaa oli yksi solidus.
Vuoteen 363 asti Julianuksen pronssiraha oli vain jatkoa Constantiuksen viimeiselle annille. Uudistus toi
suuremman rahan, jossa oli viimeisen kerran merkittävästi hopeaa (n. 2%).
Kaikki yritykset tulkita Rooman Keisarikunnan loppuvaiheen rahajärjestelmää ilman lisädokumentteja
ovat vain arvauksia. Eri metallirahojen välillä ei ollut kiinteää vaihtosuhdetta kuin hetkittäin ja suppealla
alueella. Tarjonta ja kysyntä ovat määränneet käytännön vaihtosuhteen. Metallien keskimääräinen
arvosuhde lienee ollut 1:18:1800. Rahat ovat olleet hieman metalliarvoaan arvokkaampia, sillä
rahanlyönti on täytynyt olla kannattavaa.
 

Rahanlyönti ja -kierto
 
300- luvun rahahistoria odottaa kirjoittajaansa, ja tässä kuvataan vain pääpiirteitä. Maalöydöt, joihin tässä
viitataan, ovat vain murto-osa koko todistusaineistosta, ja vaikka ne ovat sekä edustavia että helposti
käytettäviä lähteitä, ne ovat vain suuntaa antavia. Ennen kuin niitä voi käyttää tarkemmin, niihin on
lisättävä kriittinen tutkimus. Tämän luvun tarkoitus on piristää löytöpaikoilla tapahtuvaa tutkimusta.
 

Kulta
 

Laki määräsi solidukset samanpainoiseksi, eikä kaudella tapahtunut muutoksia rahajärjestelmässä. Tälle
kaudelle ajoitetuille kultarahalöydöille on luonteenomaista aiempien rahojen harvinaisuus. Muutamissa
löydöissä on kulta- ja hopearahoja sekaisin.
Vääriä soliduksia esiintyy usein löydöissäkin. Jäljittely on usein ollut korkealuokkaista. Näitä on
luettelossa mukana, ja alaviitteissä mainitaan epäilyttävät piirteet.
Nykyajan väärennöksiä on onneksi vähän. Antiokian soliduksia esiintyy painevalettuina väärennöksinä.
 
 
 
 

Hopea
 

350- luvun lopun ja 360- luvun alun runsaiden antien ohella hopearahaa lyötiin niukasti. Ei ole
yllättävää, että löydöissä on enimmäkseen vain pienintä rahaa, siliquaa. Constantius II:n pienennettyä
siliquaa on säilynyt melkoisia määriä kätköissä 400- luvun alkupuolelle asti. Vanhemmatkin hopearahat
kiersivät pitkään.
Joissakin pronssirahakätköissä oli muutamia hopearahoja, mikä todistaa hopearahankin olleen yleisessä
käytössä. Vain Britanniassa ja Romaniassa on kätketty runsaasti hopearahaa tällä kaudella. Hopeakätköt
ovat yleensä valtakunnan rajojen takana.
 

Hopeoitu pronssi ja pronssi
 

Pikkurahan kierron tulkinta on ongelmallinen. Vaikka se oli jakautunut epätasaisesti valtakunnan eri
osiin, löytöjä on runsaasti. Rahan saatavuudesta ja haluttavuudesta voidaan selvittää vain suuntaviivat,
mutta kullakin kätköllä on oma luonteensa. Ilmeisesti kyseessä on vaatimaton näyte alkuperäisestä
materiaalista. Toisaalta pikkurahan kätkemisen syyt saattavat olla mitä moninaisimmat. Rahanvaihtaja on
esimerkiksi voinut valita parhaat rahat talteen ja antaa huonompien jatkaa kiertoaan.
Vuoden 337 jälkeen kätketyissä löydöissä on runsaasti rahaa vuodelta 318 lähtien, josta on siis
aloitettava. Jaksolla 318 - 348 tapahtui pikkurahan kierrossa vain vähittäistä muutosta. Kolme eri
painoista ”centenionalista” näyttävät pysyneen samanaikaisesti kierrossa.
318 - 330: Kolmen gramman ”centenionalis” syrjäytti nummuksen. Myös päällelyönnit ja väärennökset
vahvistavat näkemystä.
330 - 335: Pienempiä 2,5 gramman rahoja esiintyy vain kourallinen muutoin runsaassa näytteessä.



Ilmeisesti vanha, painavampi raha oli valikoitu kätkettäväksi.
335 - 337: Tältä kaudelta on vain yksi tärkeä löytö. Siinä on paljon Trierissä lyötyjä Helenan ja
Theodoran rahoja Konstantinuksen poikien rahojen mukana.
337 - 340: Löydöt jakaantuvat kahteen ryhmään: enimmäkseen vuosien 318 - 330 rahoja ja uusia rahoja
sisältävät löydöt.
340 - 348: Löytöjä on paljon, mutta osa saattaa ajoittua myöhempään aikaan kuin löydön uusin raha, sillä
vuoden 354 vanhan rahan liikenteestä poisto aiheutti kätkemistä ja väärentämistä.
348 - 350: Useissa löydöissä on hyvin vähän uudistettua rahaa, joista suurin osa on AE3 ”kaleeri”- tai
”feenix”- tyyppiä.
350 - 353: Lähes kaikki löydöt ovat Magnentiuksen alueelta. Joissakin esiintyy vain yhtä rahatyyppiä.
353 - 354: Uudistus muutti nopeasti kätköjen luonteen. Hallitsevaksi rahaksi tuli AE3 ”hevosmies”, ja
lännessä esiintyi runsaasti jäljitelmiä.
354 - 358: Löytöjä on suhteellisen vähän. Näissä ovat enemmistönä uudelleen lyödyt vuosien 353 - 354
rahat ja jäljitelmät. Ilmeisesti uuden rahan keveys hillitsi kätkemistä.
358 - 362: Spes Rei Publicae- rahaan päättyviä löytöjä on vähän. Kopioita ei ole enää runsaasti.
362 - 363: Vain yksi löytö ajoittuu tämän osan viimeiselle jaksolle. Uutta rahaa on siinä jäljiteltynä
enemmän kuin alkuperäisenä. Myöhemmissä kätköissä Julianuksen rahat ovat vain votumirahoja, joten
”härät” hävisivät nopeasti käytöstä.
364 - : Valentinianuksen ajan löydöista Konstantinuksen suvun rahat hävisivät nopeasti. Pieniä määriä
kauden 337 - 364 rahoja esiintyy vielä 400- luvun kätköissä ja siitä päätellen niitä ei vedetty pois
liikenteestä.
 

Jäljitelmät
 

Pronssirahoja jäljiteltiin runsaasti ja löydöistä päätellen tarpeeseen. Vuoden 318 annit edustivat
”nummusten” korvaamista. Tämä oli klassinen tilanne, jota väärentäjät käyttivät hyväkseen, ja sekä
valettuja että lyötyjä tekeleitä on paljon. Kutakin uutta antia kopioitiin hyvin pian ilmestymisen jälkeen.
Vuosien 340 -346 tauko rahanlyönnissä houkutteli väärentäjiä. Suuria Fel Temp Reparatio- rahoja
kopioitiin heti niiden ilmestyttyä liikenteeseen. Lännessä niitä kätkettiin vasta Magnentiuksen
hallituskaudella, johon mennessä aidot rahat olivat jääneet jäljitelmien jalkoihin.
Vuonna 349 Constans sääti lain, jolla kiellettiin rahojen sulattaminen ja hopean erottaminen rahoista.
350- luvun puolivälissä lyötiin väärillä leimasimilla vanhojen, ennen vuotta 348 lyötyjen rahojen päälle.
Kauden 337 - 364 väärennyksistä suurin osa on tehty valtakunnan länsiosissa, etenkin Britanniassa ja
Pohjois-Galliassa. Ilmeisesti Trierin rahapajan tuotanto ei riittänyt näille alueille, joilla pienempien
rahojen tarve oli suuri.
 

Rahapajat ja rahan jakautuminen
 
Eri maakuntien rahapajojen toiminta välillä 337 - 364 ei ollut vakaata. Lähimpien rahapajojen tuotanto
kattaa yleensä 50 - 60% löytöjen rahoista. Espanjan ja Pohjois-Afrikan rahalöydöistä näkyy Välimeren
merkitys kauppaväylänä. Rahaa on kulkenut enemmän idästä länteen, mikä selittyy osittain sillä, että idän
pajat olivat tuottoisimpia, ja toisaalta sillä, että raaka-aineita ostettiin lännestä itään. Kaikissa löydöissä
tuoreimmat rahat ovat läheisimmästä suuresta rahapajasta. Kauempaa kulkeutuneet rahat ovat vanhempia
ja yleensä käytöstä kuluneita.  
 
 

Amiens
 
Magnentius perusti pajan Amiensiin 350- luvun puoliväliin mennessä. Trier oli hänen merkittävin pajansa
hallituskauden loppupuolella, ja Amiens löi vain pronssirahaa lyhyen toimintansa aikana.
Vain Magnentiuksen nimiin lyödyssä Gloria Romanorum- tyypissä on kaksi muunnelmaa:
1. Keisarilla on kilpi, barbaari on hevosen vieressä,
2. Keisarilla on kilpi, barbaari on hevosen edessä.
Ensimmäinen on aiempi, koska siinä on rahapajan merkkinä AM. Etusivulla on keisarilla diadeemi.



Tämän jälkeen rahat olivat samanlaisia kuin Trierissä.
Kahden Viktorian rahojen kolme päämuunnelmaa esiintyy selvästi Amiensissa. Decentiuksen teksti on
aina katkoton. Vasta aivan viime vaiheessa ilmestyi Magnentiuksen muotokuvan taakse kirjain A. Salus
DD NN Aug Et Caes- rahan kolme vaihetta ovat havaittavissa:
1. 27 - 28 mm, 8,3 g.
2. 23 - 25 mm, 6,7 g. Suurella leimasimella pienelle aihiolle.
3. 20 - 21 mm, 4,5 g.
Vallantavoittelijan kuoltua elokuussa 353 Amiens alkoi lyödä pienennettyä AE2 ”hevosmiestä”
Constantiuksen ja Galluksen nimiin. Paja suljettiin pian tämän jälkeen.
 

Trier
 
Konstantinus Suuren kuollessa Trierissä oli hänen vanhimman poikansa hovi, ja siellä lyötiin tärkeät
jalometallirahat. Uusi vanhin keisari osoitti asemansa selvästi: vain hänen muotokuvansa katkaisee
etusivun tekstin, ja vain hänelle on kuvattu jalokivin koristettu diadeemi.
Suurilla hopearahoilla säilyi neljän standaarin tyyppi, vain keisarien arvonimet muuttuivat. Siliquoista
Viktoria- tyyppiä lyötiin Constantinus II:lle, Pax- tyyppiä Constantius II:lle ja Principi Juventutis-
tyyppiä Constansille.
Pronssirahaa lyötiin paljon. Konstantinuksen pyhitysrahana lyötiin nelivaljakkotyypin lisäksi Aeterna
Pietas- tyyppiä. Gloria Exercitus- tyyppiä lyötiin keisareille.
Hallitsevia ovat Helenan ja Theodoran nimiin lyödyt rahat. Constantinus II:n kuoltua Constantius II ja
Constans saivat uudet tekstit ja muotokuvat.
Vuoteen 340 asti Constantiuksen rahaa lyötiin 2,5 kertaa enemmän kuin Constansin. Pajan siirryttyä
Constansin hallintaan tilanne muuttui jyrkästi. Hänen votumirahaansa lyötiin runsaasti. Vuosien 340 ja
347 välillä ei pronssirahaa ilmeisesti lyöty.
Helmidiadeemi ilmestyi 10- vuotisantien loppuvaiheessa. Pronssille lyötiin tällöin Victoriae DD Augg Q
NN- tyyppiä. Etusivun teksti lyheni muotoon Constantius Augustus. Fel Temp Reparatio- tyypin alkua ei
ole voitu määritellä tarkemmin kuin välille 343 -348. Löytöjen perusteella Constansin rahaa lyötiin 9
kertaa enemmän.
Trier oli Magnentiuksen pääpaja. Aluksi käytettiin outoa tekstiä IM CAE MAGNENTIVS AVG eikä
muotokuvassa ollut diadeemia. Myöhemmin esiintyi pistein katkottu teksti ja DN- alku.
Tyypit olivat Felicitas Rei Publicae ja Cloria Romanorum, joita lyötiin suurena AE2:na. Kahden
Viktorian kolme muunnelmaa ajoittuvat vuoden 351 lopulta seuraavaan vuoteen. Salus DD NN Aug Et
Caes- tyyppiä lyötiin kolmen kokoisena.
AE1 27 - 28 mm, 8,3 g.
AE1 23 - 25 mm, 6,7 g. Suurella leimasimella pienelle aihiolle.
AE2 20 - 21 mm, 4,5 g.
Decentiuksen Salus Aug Nostri ajoittunee painonsa (n. 6 g) perusteella toisen ryhmän lopulle.
Konstantinuksen suvun saatua Trierin jälleen hallintaansa sen merkitys väheni. ”Hevosmiestä” lyötiin
paljon 4,3 gramman painoisena Constantiuksen ja Galluksen nimiin. Viimeinen suuri anti oli AE3-
”hevosmies”. Sitä lyötiin vain Constantiuksen nimiin, joten se ajoittuu vuoteen 355.
Julianus lyötti runsaasti pientä siliquaa Trierissä vuonna 360. Vastaava puoli siliquaa ja solidus ovat
harvinaisempia. Julianus ei lyöttänyt Trierissä enää pronssirahaa.
Jovianuksen aikana Trierin rahapaja oli suljettuna, mutta Valentinianus avasi pajan syksyllä 367.
 

Lyons
 
Lyons löi enimmäkseen vain pronssirahaa. Se tuotti melkoisia anteja Konstantinus Suuren kuoleman
jälkeisinä vuosina.
Gloria Exercitus- tyypin tekstin katkot vaihtelivat. Constantinus II:n erottamiseksi isästä käytettiin
lisänimiä Iun, Max tai PF. Vasta Constantinus II:n kuoltua nuoremmat veljet saivat lisän PF.
Konstantinuksen pyhitystyyppi oli gallialainen Aeterna Pietas, mutta myös nelivaljakko esiintyy.
Constantinus II:n kuoltua Gloria- rahojen standardeihin sijoitettiin kirjaimia.
Tavanomaisten Victoriae DD Augg Q NN- ja Fel Temp Reparatio- tyyppien lisäksi Lyonsissa,



Aquileiassa ja Sisciassa lyötiin Victoria Augustorum.
Fel Temp- rahat noudattivat gallialaista mallia, jossa keskityttiin suureen AE2- kokoon. Toisessa
vaiheessa näihin lisättiin kirjain A molemmille puolille. Lyons löi ”hevosmiestä” jo varhain, vaikkakin
vähemmän kuin ”kaleeria”. Myöhemmin työpaja P löi Constansille ”kaleeria” ja S Constantiukselle
”hevosmiestä”.
Constansin viimeisellä annilla rahapajan merkin eteen lisättiin kirjain F. Julianuksen hallituskaudelle asti
Lyonsissa käytettiin tällaisina etukirjaimina: C,F,L,M,P ja R.
Myös Magnentiuksen aikana lyötiin runsaasti pronssirahaa, mutta vähän muuta rahaa. Muutama kevyt
solidus tunnetaan. Hopeaa lyötiin vain pari antia. Pronssirahoilla esiintyy melkoinen rahapajamerkintöjen
määrä.
Magnentiukselle luotiin tavanomainen Fel Temp- tyyppi: keisari ja standaari. Rahan etusivun
muotokuvassa on ruusudiadeemi. Gloria Romanorum- tyyppiä yksinkertaistettiin: kilpi, tähti ja sädekehä
jätettiin pois. Decentiuksen aikana kahden Viktorian tyyppi oli monipuolisempi.
Salus DD NN Aug Et Caes- rahat pienenivät kuten muualla. Työpaja P löi Magnentiukselle ja S
Decentiukselle.
Magnentiuksen kuoltua Constantius tuli Lyonsiin ja siellä lyötiin pieni anti soliduksia ja siliquoita.
Vuosina 353 - 354 lyötiin melkoisesti pronssirahaa, aluksi pienenettyä AE2:ta ja sitten AE3:a,
enimmäkseen Constantiuksen nimiin.
Harvinaisissa Julianuksen alikeisarikauden ”hevosmiehissä” on poikkeuksellinen arvonimi IMP.
Lyonsin toiminta vilkastui, kun Julianus huudettiin keisariksi keväällä 360. Kaksi antia kultarahoja ja
runsaasti hopea- ja pronssirahaa lyötiin. Spes Rei Publicae- tyyppiä lyötiin aluksi Constantiukselle
työpajassa P ja Julianukselle työpajassa S. Etusivun teksti DN IVLIANVS PF AVG esiintyy vain
Lyonsissa.
Hallituskauden lopulla Lyonsissa lyötiin molempia uudistuksen mukaisia pronssirahoja. Suuressa
Securitas Rei Pub- ”härkä”- tyypissä on pitkä merkintä LVGDOFFP ja etusivulla partainen muotokuva.
Jovianuksen ajalta tunnetaan vain muutama raha.
 

Arles
 
Myös Arles löi etupäässä pronssirahaa Konstantinus Suuren aikana. Vuodesta 328 lähtien kaupungin nimi
oli Constantina. Toukokuun loppupuolelta syyskuun alkuun vuonna 337 lyötiin Gloria Exercitus, Urbs
Roma ja Constantinopolis.
Kuten muualla Galliassa täälläkin Glorian katkot vaihtuivat. Samalla rahapajan merkki lyheni muodosta
PCONST muotoon PCON.
Konstantinuksen pyhitysrahat ovat enimmäkseen Aeterna Pietas- tyyppiä. Aluksi käytettiin epätavallista
etusivun tekstiä: IMP CONST... AVG, mutta tavanomainen muoto omaksuttiin pian. Constantinus II:n
kuoleman jälkeen lyötiin vielä yksi Gloria Exercitus- anti, jossa kaupungin nimi oli palautettu entiseksi
(Arelate). Tästä lähtien työpaja P löi Constantiuksen ja S Constansin nimiin.
Constansin hallituskaudella Arlesissa lyötiin jalometallirahaakin. Kulta on hyvin harvinaista. Hopeaa
lyötiin vuosina 347 - 348.
Pronssille lyötiin Victoria DD Augg Q NN- tyyppiä runsaasti. Constansin DN- arvonimi esiintyy
viimeisessä annissa. Suuret AE2-rahat olivat aluksi kaleeri- tyyppiä. Vain maja- tyyppiä lyötiin pienenä
AE2:na. Sitten suuri AE2 jakaantui selvemmin: ”hevosmiestä" lyötiin työpajassa P Constantiuksen ja
”kaleeria” työpajassa S Constansin nimiin.
Magnentiuksen kaudella lyötiin jalometallirahaa melko vähän. Pronssiraha alkoi tavanomaisella Fel
Temp Reparatio- annilla. Työpaja S löi Magnentiuksen nimiin hevosmies- tyyppiä. Tämän korvasi pian
Felicitas Rei Publicae- tyyppi. Gloria Romanorum- rahassa on diadeemiton Magnentiuksen muotokuva.
Tauon jälkeen Arles toimi uudelleen vuoden 351 lopulla ja löi kahden Viktorian tyyppiä kolmen
kokoisena. Joitakin hopearahoja on lyöty pronssirahan leimasimella, mutta näistä puuttuu etusivulta
kirjain A muotokuvan takaa.
Pronssirahaa lyötiin Magnentiuksen nimiin työpajassa P ja Decentiuksen nimiin työpajassa S. Teksti oli
aluksi Victoriae DD NN Aug Et Caes, josta viimeinen kirjain jäi myöhemmin pois. Viimeinen tyyppi
Salus DD NN Aug Et Caes lyötiin kolmessa vaiheessa eri kokoisina kolmessa työpajassa.
Constantius oli Arlesissa 10.10. 353 ja vietti 30- vuotisjuhlansa, johon ajoittuvat Constantiuksen siliqua



XXX-XXXX ja Galluksen tähtisiliqua. Tämän jälkeen kaupungin nimeksi tuli jälleen Constantia.
Julianuksen ollessa alikeisarina ja keisarina lyötiin suurin osa pajan kulta- ja hopearahasta. Julianuksen
arvonimet olivat aluksi FL CL ... NOB CAES ja sitten DN ... NOB CAES.
Pronssille lyötiin aluksi hevosmiestä ja sitten tyyppiä Spes Rei Publice. Yleensä työpajat P ja S löivät
Constantiuksen ja T Julianuksen nimiin.
Keisarikaudella Arlesin toiminta jakaantui kahteen vaiheeseen. Ensin mukana oli vielä Constantius.
Julianuksen viimeisenä hallitusvuotena lyötiin hopearahaa runsaasti, ja muotokuvassa on parta. AE1- anti
aloitettiin hieman aiemmin.
Jovianuksen aikana Arlesin rahanlyönti väheni. Uusi Restitutor Rei P- tyyppi oli huomattava vasta
Valentinianuksen ja Valensin aikana.
 
 

Milano
 
200- luvun alussa perustettu Milanon rahapaja oli siirretty ensin Ticinumiin ja sitten Aquileiaan.
Keisarin hovin sijoituspaikkana Milanossa olisi voinut olla rahapaja, mutta se avattiin vasta syksyllä 352,
jolloin Constantius II asettui kaupunkiin. Tällöin lyötiin vain puolentoista soliduksen rahaa.
Solidusta lyötiin vasta ehkä Constantiuksen ollessa Milanossa syksystä 354 kesään 357.
 

Rooma
 
Konstantinus Suuren hallituskauden lopulla Roomassa lyötiin rajoitetusti kulta- ja hopearahaa. Hopea- ja
pronssirahan lyöntiä jatkettiin kolmen pojan noustua valtaan. Samalla lyötiin myös pronssisia rahakkeita.
Gloria Exercitus- tyyppi teki pian tilaa uusille:
Virtus Augusti                    Konstantinus I
Securitas Rei Pub               Constantinus II, Constantius II ja Constans.
Nämä lienee lyöty ennen syyskuuta 337. Tällöin Virtus siirtyi Constantinus II:lle. Nopea muutosten sarja
ja tyylin heikkeneminen johtivat katkottomiin etusivun teksteihin: VIC CONSTANTINVS AVG ja DN
FL CONSTANTIUS (tai CONSTANS) AVG.
Aikanaan myös Gloria Exercitus- tyyppi palasi. Tällöin lyötiin myös Helenan ja Theodoran Pax Publica
ja Pietas Romana. Constansin alueella ei lyöty Konstantinus Suuren pyhitysrahoja.
Vuoden 337 jälkeen lyötiin myös pronssisia rahakkeita. Osa näistä painaa noin 25 grammaa ja muut joko
30 tai 23 grammaa.
Tavanomaista rahaa lyötiin yleisen käytännön mukaisesti. Kulta-rahaa ei lyöty, ja hopearahoilla oli kaksi
tyyppiä:
Fel Temp Reparatio, Viktoria kirjoittamassa kilpeen VOT XX,
Victoria DD NN Augg, Viktoria ja vanki.
Pronssiraha kävi läpi normaalit vaiheet: Victoriae DD Augg Q NN ja Fel Temp Reparatio. Roomassa
pieni AE2 jatkui Magnentiuksen kaudelle asti. Työpajojen määrä nousi viidestä kuuteen, jolloin
merkintää jouduttiin muuttamaan: toisen työpajan merkiksi tuli B ja entinen merkki S tuli kuudennen
työpajan merkiksi.
Suurta AE2:ta (kaleeri) lyötiin kummallekin keisarille suunnilleen yhtä paljon. Työpaja B löi ehkä
etupäässä vain hopearahaa. Pientä AE2:ta (maja) ja AE3:a lyötiin kohtalaisesti kummankin keisarin
nimiin.
Toisessa vaiheessa lyötiin runsaasti suurta AE2:ta. Pieni AE2 (keisari ja vangit) lyötiin ilmeisesti vasta
Magnentiuksen aikana. Suuressa AE2:ssa on A ja pienessä N.
Magnentius piti Roomaa hallinnassaan 27.2.350 lähtien. Kulta- ja pronssirahaa lyötiin välittömästi.
Kumpaakin AE2- rahaa lyötiin Magnentiukselle tekstillä Victoria Aug Lib Romanor ja Constantiukselle
Fel Temp Reparatio. Magnentiukselle lyötiin myös AE4 Gloria Romanorum.
Kolme ensimmäistä työpajaa löivät Constantiuksen ja kolme muuta Magnentiuksen nimiin.
Constantiuksen vihollisilla on hiippalakki ja Magnentiuksen viholliset ovat paljain päin.
Myös suuria rahakkeita lyötiin, ja niitä on neljä kokoa.
Nepotianus kaappasi vallan Roomassa 3.6.350 neljäksi viikoksi. Tänä aikana paja oli varsin toimelias.
Soliduksia lyötiin sekä Nepotianuksen että Constantiuksen nimiin. Pronssirahaa lyötiin kahta tyyppiä:



Gloria Romanorum ja Urbs Roma. Nepotianuksen rahaa löivät enimmäkseen työpajat 4, 5 ja 6.
Nepotianuksen kukistuttua Magnentiuksen rahaa lyötiin vielä jonkin aikaa: Gloria Romanorum
Constantiukselle ja Urbs Roma Magnentiukselle.
Decentiuksen ensimmäinen tyyppi oli Renobatio Urbis Rome, jota lyötiin työpajoissa 2 ja 5. Vict DD NN
Aug Et Caes- tyypin lyönnin aikana aloitti seitsemäs työpaja. Peräkkäiset annit on numeroitu
kreikkalaisittain etusivulla.
Syyskuussa 352 Magnentius menetti Italian, ja Rooman paja alkoi lyödä Constantiukselle ja Gallukselle.
Votumirahojen numerointi vaikeuttaa ajoitusta. Gallukselle löivät enimmäkseen työpajat 5 ja 6.
Constantiuksen nimiin lyötiin runsaasti keveitä miliarenseja ja kultarahaa.
Tämän jälkeen lyötiin pronssille tyypit Fel Temp Reparatio ja Spes Rei Publice Constantiuksen ja
Julianuksen nimiin. Viimeisessä Fel Temp- rahassa on kirjain M.
Constantiuksen hallituskaudella lyötiin lisääntyvässä määrin AE4 Vota publica- tyyppejä. Muutamat
kuuluvat hänen Rooman hallintansa alkuaikoihin, mutta monet lienevät myöhemmiltä vuosilta.
Julianuksen nimiin lyötiin vain vähän pronssirahakkeita.
Vuonna 362 lyötiin soliduksia, siliquoita ja AE4:ää, joissa on teksti FL CL IVLIANVS PP AVG ja
partainen muotokuva. Työpajojen määrä väheni neljään tämän jälkeen. Vota Publica- rahaa lyötiin
kahden kokoisena: AE2 ja AE4. Nämä jatkuivat Jovianuksen kaudelle asti.
 

Aquileia
 
Vuoteen 352 asti Aquileia oli aktiivinen ja tärkeä paja, joka löi paljon kulta-, hopea- ja pronssirahaa. Sen
jälkeen toiminta laski jyrkästi, mutta jatkui 400- luvulle asti.
Konstantinus Suuren aikana paja oli suljettuna 10 vuoden ajan. Vuonna 337 se jäi Constansin alueelle ja
löi kolmen ensimmäisen vuoden aikana jonkin verran kulta- ja hopearahaa. Vuonna 340 lyötiin jo suuria
anteja. Gloria Exercitus- tyypin muotokuvissa on laakeriseppele. Constansin muotokuva katsoo
vasempaan. Seppeleen tilalle tuli pian diadeemi, ja kaikki muotokuvat katsovat oikealle.
Konstantinus Suurelle lyötiin kuolemanjälkeistä rahaa, jonka tekstinä on CONSTANTINVS MAX AVG.
Constantinus II:n ura katkesi noin 10 kilometrin päässä Aquileiasta, ja Constans tuli kaupunkiin 9.4.340.
Rahapajan toiminta kiihtyi tällöin. Tavallisten rahojen lisäksi lyötiin suurempiakin kulta- ja hopearahoja.
Pronssirahaa lyötiin jo kolmessa työpajassa. Vuonna 341 lyötiin hetken Siscian mukaisia Victoria Augg-
tyyppejä ja runsaasti Victoria DD Augg Q NN- tyyppejä.
Fel Temp- rahat noudattavat läntistä mallia. AE3:lla on kaksi takasivun aihetta: ”kaleeri” ja ”feenix”.
Suuressa AE2:ssa on kirjain A ja pienessä N. ”Hevosmies” istuu ratsunsa vieressä ja nostaa kättään.
Vuosina 350- 352 Aquileia oli rajakaupunki. Näinä vuosina rahanlyönti oli runsas ja mielenkiintoinen.
Aluksi lyötiin vain kultarahaa. Kun Magnentius sai konsulinviran 1.1.351 Aquileiassa, siellä lyötiin AE3
Beatitudo Publica, jossa keisari istuu konsulina. Tämän jälkeen Magnentiuksen muotokuvasta tuli
lonttoposkinen.
Suurelle AE2:lle lyötiin ”hevosmiestä” Constantiuksen nimiin. Gloria Romanorum 'keisari ja kaksi
vankia' lyötiin Magnentiuksen nimiin. Pienelle AE2:lle Constantius sai oman tyyppinsä: 'keisari ja kaksi
vankia'.
Decentiuksen AE3- rahoissa on kaksi Viktoriaa ja vuoden 352 konsulikauden kunniaksi Virtus Exercitus.
Magnentiuksen paettua Italiasta Aquileian merkitys väheni.
Constantiuksen 30- vuotisjuhlien jälkeen lyötiin pieniä solidus-anteja. Samaan aikaan lyödyissä keveissä
miliarenseissa keisarit seisovat kaaren alla.
Siscia vaikutti vahvasti pronssirahojen lyöntiin. Pieneen AE2:een ilmestyi numero LXXII. AE3:a lyötiin
paljon. Aluksi siinä oli numero II ja vuoden 357 jälkeen kirjain M.
Julianus vähensi työpajojen määrän kahteen uudistuksensa yhteydessä vuonna 363. Jovianuksen kaudella
lyötiin vain AE3.
 
 
 
 

Siscia
 



Sisciassa oli tärkeä rahapaja jo Gallienuksen kaudesta alkaen. Se menetti merkitystään vasta 350- luvun
puolivälissä, jolloin se jäi Sirmiumin varjoon. Siscia oli hyvin tuottoisa vuosina 337- 340. Se löi tällöin
Gloria Exercitus- pronssirahaa viidessä työpajassa. Kullakin keisarilla on rahoilla lisänimenä aluksi
MAX, joka Constantiuksella ja Constansilla korvattiin pian tavanomaisella P F:llä.
Kultaa ja hopeaa lyötiin vasta kun pronssirahan lyönti oli keskeytetty. Sitten jalometalleille lyötiin
runsaasti. Pronssi-rahan lyönti jatkui Victoria Augg- tyypillä AE4- kokoisena. Niistä on kaksi
muunnelmaa:
1. Viktorialla on seppele ja palmunlehvä,
2. Viktorialla on seppele kummassakin kädessä.
Kolme ensimmäistä työpajaa löi Constansille ja 4 sekä 5 Constantiukselle. Seuraavaksi lyötiin 'kaksi
Viktoriaa'.
Fel Temp Reparatio- tyyppejä ja rahapajamerkintöjä on runsaasti. Suurta ja pientä AE2:ta lyötiin aluksi
molemmille keisareille. Ajan mittaan lyötiin Constantiuksen ”hevosmies” ja ”keisari ja kaksi vankia” eri
anteina. Lopuksi lyötiin vain suurta AE2:ta ja kirjain A molemmin puolin rahaa.
Vetranio jatkoi AE3:n lyönnillä, joten ”kaleeria” ja ”feenixiä” lyötiin Constansin hallituskauden loppuun
asti. Näyttää siltä, että joitakin anteja lyötiin vain työpajoissa 1, 2 ja 3 sekä toisia työpajoissa 4 ja 5.
Ilmeisesti tällöin lyötiin hopearahaa muissa työpajoissa.
Constansin alue jakaantui kahtia. Magnentius ei saanut kannatusta Italian itäosissa ja 1.3.350 Vetraniosta
tuli keisari Illyriassa. Hän luopui vallasta 25.12.350. Vetranio loi mielenkiintoisia tyyppejä pronssilla ja
kullalla. Suurella AE2:lla on teksti HOC SIGNO VICTOR ERIS, joka viittaa Konstantinukseen ja
kristinuskoon. Tähän ilmestyi muotokuvan eteen tähti ja taakse A. AE3- tyyppejä lyötiin molemmille
keisareille.
Sisciassa lyötiin paljon rahaa, kun valmistuttiin sotaretkeen Magnentiusta vastaan. Galluksen ylennystä
seurasi AE2 Concordia Militum ja Hoc Signo Victor Eris sekä AE3 Victoria Augustorum ja Victoria
Caesaris.
Constantiuksen tappion jälkeen Siscia joutui kuukaudeksi Magnentiuksen valtaan, kunnes 28.9.351 hänet
lyötiin. Lyhyen miehityksen aikana lyötiin AE2 Magnentiuksen ja Decentiuksen nimiin tyypillä Victoria
Aug Et Caes. Vain työpajat 1 ja 2 löivät tätä rahaa, joten kolme muuta löivät ilmeisesti AE3:a, joka ei
päässyt käyttöön ajoissa.
Constantius aloitti heti pronssirahan lyöttämisen, mutta vain neljässä työpajassa, kun ensimmäisen
henkilökunta oli siirretty Sirmiumiin. Uusi raha oli edelleen suuri AE2 Fel Temp Reparatio, ”kaleeri”,
joka pian korvattiin 'hevosmiehellä'. Tämän jälkeen paja toimi vasta keväällä 352 lyöden pientä AE2:ta,
jossa joissakin on numero LXXII, ja muutamissa Δ muotokuvan takana. Constantiuksen 30- vuotisjuhliin
lyötiin muutama solidus ja siliqua sekä kohtalainen anti AE3 ”hevosmiestä”. Kahden tyypin perinnettä
jatkettiin uudella Gloria Romanorum- rahalla.
Tämän jälkeen pajan merkitys väheni, mutta pronssirahaa lyötiin aiempien lisäksi Spes Rei Publice-
tyyppisenä. Merkintöjä vaihdeltiin paljon ja yksittäiset rahat ovat harvinaisia. Julianukselle löi vain osasto
4. Vuonna 363 lyötiin kuitenkin melkoinen anti uudistettua AE1- ja AE3- rahaa neljässä työpajassa.
Myöhemmin työpajojen määrä pieneni kahteen.
Jovianukselle lyötiin vain kaksi antia AE3- rahaa.
 

Sirmium
 
Sirmiumin rahapaja toimi vuosina 320- 326. Se avattiin uudelleen vasta vuonna 351, jolloin Constantius
menetti Siscian Magnentiukselle. Ilmeisesti yksi työpaja siirrettiin sieltä Sirmiumiin. Toinen työpaja
aloitti pian, mutta rahanlyönti keskeytyi vuoden 352 loppuun asti. Paja löi Gloria Rei Publice- rahaa
votumeilla XX- XXX. Syksyllä 353 sen toiminta vilkastui 30- vuotisjuhlaa valmisteltaessa. Votumit
XXX- XXXX esiintyvät suuressa solidusannissa. Hopearahaa lyötiin paljon vielä Galluksellekin. Runsas
AE3- rahan lyönti jatkui.
Vuonna 357 Constantius palasi Sirmiumiin, kunnes Persian sota pakotti hänet itään vuonna 359. Tänä
aikana lyötiin votumisoliduksia XXXV- XXXX. Lähes kaikki Julianuksen ”hevosmiehet” on merkitty
takasivun kirjaimella M.
Sirmium oli läntisin paja, jossa lyötiin XXXX votumisoliduksia. Samanaikaisesti lyötiin myös pientä
siliquaa ja Spes Rei Publice- pronssirahaa.



Constantiuksen kuoleman jälkeen Julianus lyötti kolme kulta- ja hopea-antia. Myös uudistuksen mukaista
pronssirahaa lyötiin vuosina 362- 363.
Sirmium löi Jovianuksen rahaa runsaasti. Valentinianuksen rahan lyönti alkoi täällä varhain ja paja
suljettiin vuonna 365.
 

Thessalonika
 
Konstantinus Suuren aikana Thessalonikan rahapaja löi rahaa kolmelle metallille, pronssia viidessä
työpajassa ja jalometallia vain viidennessä. Viides työpaja löi pronssille vain Urbs Roma- ja
Constantinopolis- rahoja.
Poikien rahanlyönti alkoi runsaana, kun heistä tuli keisareita. Gloria Exercitus- rahaa lyötiin aiemman
tavan mukaan neljässä työpajassa lyhyellä etusivun tekstillä.
Constansin 10- vuotisjuhlaa varten Thessalonikassa lyötiin kultarahaa juhlien alkuun asti. Hopearahaa
lyötiin paljon. Gloria Exercitus- tyyppiä lyötiin vuoteen 338 asti ja Victoriae DD Augg Q NN välillä 346-
347. Näiden välillä ei lyöty pronssirahaa. Vähäinen Fel Temp Reparatio- rahan lyönti oli tavanomaista.
Aluksi lyötiin Constansin nimiin työpajoissa 1, 2 ja 3 sekä Constantiuksen nimiin työpajoissa 4 ja 5.
Sitten otettiin käyttöön Constantiuksen ”hevosmies”, ja pienempien rahojen lyönti keskeytyi. Lopuksi
lyötiin AE2:ta, jossa on A molemmilla puolilla.
Vetranio aloitti sarjalla Virtus Exercitum- rahoja. AE3:a löi neljä työpajaa, viides löi soliduksia. Suurta
AE2:ta löivät työpajat 1 ja 4 Vetranion ja 2,3 ja 5 Constantiuksen nimiin. Nämä ovat harvinaisia, ja vain
vähän yleisempi on suuri AE2 Concordia Militum. Constantiuksen ”hevosmies” sai rinnalleen ”kaleerin”.
Gallus ylennettiin vuonna 351 Sirmiumissa. Thessalonikassa lyötiin hänen nimiinsä erikoisrahaa. Alun
teksti FL IVL CONSTANTIVS NOB CAES muuttui nopeasti normaaliksi DN CONSTANTIVS NOB
CAES. AE2 lyötiin enimmäkseen vain viidennessä työpajassa.
Syksyllä 352 lyötiin pieniä AE2 ”hevosmiehiä”. Vain viides työpaja löi Galluksen nimiin ja muut
Constantiuksen.
30- vuotisjuhla aloitti suuren kultarahan lyönnin. Samalla lyötiin AE3 ”hevosmiehiä”. Tällöin on
saattanut toimia myös kuudes työpaja.
Julianuksen ylennyksen jälkeen ”hevosmiehissä” on aina M takasivulla. Viides työpaja löi Julianukselle
ja muut Constantiukselle. Constantiuksen hallituskauden lopulla lyötiin vielä XXXX votumisolidus ja
pieni siliqua.
Julianuksen uusia pronssirahoja lyötiin vain neljässä työpajassa. Jovianuksen aikana lyötiin soliduksia ja
suhteellisen runsaasti AE1 Victoria Romanorum- tyyppiä. Vastaava AE3 on harvinainen.
 

Heraclea
 
Rahapaja perustettiin tetrarkian aikana ja se toimi 400- luvulle asti. Se kärsi Konstantinopolin
läheisyydestä, joten se ei ollut kovinkaan tärkeä.
Heraclean kultarahat ovat harvinaisia. Muutamia lyötiin ennen vuotta 340. Constansin rahapajojen
käytäntöä näytettiin noudatetun aluksi, mutta viimeistään Constantinus II:n kuoltua Constantius II sai
pajan hallintaansa. Hopealle lyötiin vanhoja tyyppejä. Pronssirahaa lyötiin viidessä työpajassa. Kaikkien
keisarien etusivun teksti on lyhyt, ja Constansin muotokuva katsoi aluksi vasemmalle.
Vuodesta 340 lähtien noudatettiin Constantiuksen alueen käytäntöä. Pronssilla tunnetaan kaikki tyypit.
Runsaimpia ovat VOT XX MVLT XXX ja VN MR.
Varhaisimmat Fel Temp Reparatio- rahat ovat harvinaisia. Vähäisestä materiaalista päätellen työpajat 4 ja
5 löivät Constansin nimiin, muut Constantiuksen.
Galluksen ylennyksen jälkeen toiminta vilkastui. AE2, jossa on Γ takasivulla, ja pieni AE2, jossa on Δ
muotokuvan takana, lyötiin viidessä työpajassa. Vuonna 353 aloitti kuudes työpaja.
Julianuksen uudistettua rahaa lyötiin vain kahdessa työpajassa, ja rahapajan merkintä oli HERACL.
 

Konstantinopoli
 
Vuonna 326 perustettu rahapaja kasvoi nopeasti merkittäväksi ja löi jo Konstantinus Suuren aikana
runsaat sarjat hopea- ja kultarahoja. Konstantinus Suuren kuoltua kaupunki oli Constantiunus II:n



alueella ja hänen jälkeensä Constantius II:n. Idän ja lännen rauhattomuudet estivät kehittymästä
rauhalliseksi pääkaupungiksi. Vuonna 359 kaupunki sai Rooman mallin mukaisen prefektuurin.
Keisarin ollessa enimmäkseen muualla tällä kaudella rahapajan toiminta oli suhteellisen vaatimaton.
Soliduksilla juhlittiin heti uusia keisareita käyttämällä poikkeavia votuminumeroita. Nelivaljakkosolidus
ja samanaikaiset pronssirahat liittyivät Konstantinus Suuren hautajaisiin.
Siliquoissa ja keveissä miliarenseissa keisarin nimi esiintyy vain takasivulla.
Pronssirahaa lyötiin 11 työpajassa seuraavasti:
 
                      Constantinus II                  2   4   9
                      Constantius II                    1   3   6
                      Constans                            8 10 11
                      Helena                                5
                      Theodora                            5
                      Urbs Roma                         5  7
                      Constantinopolis               5  7

 
Seuraavassa annissa Constantius ja Constans ovat parhaiten esillä, joten se on jatkunut Constantinus II:n
kuoltua. Yleisistä nelivaljakkotyypin rahoissa ei ole numerointia.
Pop Romanus pronssirahat ovat erikoinen ongelma. Niiden tyypit kuvannevat kahta pääkaupunkia: silta =
Rooma ja tähti = Konstantinopoli. Nämä on ilmeisesti lyöty omana antinaan, koska kaikki 11 työpajaa
löivät vain niitä. Ne ajoittunevat 330- luvulle.
Vuoden 340 jälkeiset rauhattomat ajat heijastuivat pajan suhteellisen vähäisenä toimintana.
Constantiuksen 30- vuotisjuhlan soliduksissa ja siliquoissa on omalaatuinen lyhyt teksti DN
CONSTANTIVS AVG. Constansilla oli kuitenkin täydellinen teksti FL IVL CONSTANS PERP AVG.
Pronssilla ovat Vict Aug- ja VOT XX MVLT XXX- rahat harvinaisia. Varhaiset Fel Temp Reparator-
rahat ovat tuskin yleisempiä. Vaikka kaikkia kolmea kokoa lyötiin, näyttää vain pieni AE2 olleen
merkityksellinen. Tyyppien ja työpajojen tavallinen jako oli seuraava:
 
                      Constantius  keisari ja 2 vankia     1  2  4   7   8  9
                      Constans       mökki                       3  5  6 10 11

 
Ensimmäistä suurta AE2:ta lyötiin vain työpajassa 6 Constantiuksen ja työpajassa 3 Constansin nimiin.
Viimeinen anti on selvästi yleisempi Constantiuksen kuin Constansin muotokuvalla, joten sen lyönti
lienee alkanut vain vähän ennen Constansin kuolemaa.
Galluksen ylennys rauhoitti pronssirahan lyöntiä, ja hänellekin lyötiin vähemmän kuin Constantiukselle.
30- vuotisjuhliin lyötiin suuri anti soliduksia ja siliquoita. Konstantinopolin merkitys nousi nopeasti
Constantiuksen viimeisinä vuosina.
Julianuksen nimiin lyötiin kohtalaisesti kolmea pronssirahaa. Tyyli parani hieman, kun takasivun
kenttään lisättiin ×M×. Spes Rei Publice- tyypin lyönti oli vaatimaton.
Julianus marssi Konstantinopoliin 11.12.361. Soliduksia lyötiin vasta seuraavana kesänä. Uudistuksen
mukaisista rahoista lyötiin AE3 aiemmin kuin AE1. Näitä lyötiin vain neljässä työpajassa.
Vaikka Jovianus kuoli ennen kun ehti Konstantinopoliin, hänen nimiin lyötiin suuri kultaraha ja pari
solidusta. Hopea- ja pronssirahalla on lyhyt etusivun teksti DN IOVIANVS PF AVG. AE3:lla esiintyvät
sekä VOT V että VOT V MVLT X. Molemmissa on vasemmalle katsova muotokuva.
Työpajojen määrää lisättiin Valentinianuksen hallituskaudella.
 

Nicomedia
 
Nicomedian tärkeys keisarin kaupunkina johtui Diocletianuksen valinnasta. Konstantinuksen aikana sen
merkitys säilyi Konstantinopolin läheisyydestä huolimatta.
Pronssirahaa lyötiin kuudessa työpajassa ja kultaa kolmessa muussa. Hopealla ei käytetty
työpajanumeroa.
Constantiuksen 30- vuotissoliduksia lyötiin kuudessa työpajassa, ja pronssirahaakin lyötiin tilapäisesti



kymmenessä.
Constantinus II on hyvin esillä pronssirahoilla Gloria Exercitus- annissa enimmäkseen työpajoissa 4 ja 5,
Constantius työpajoissa 2 ja 3 sekä Constans 1 ja 6. Ilmeisesti Konstantinuksen kuoleman jälkeen jakoa
muutettiin, vaikka tyyppi jatkui. Muistorahaa lyötiin kuudessa työpajassa. Numerottomat kuulunevat
Heracleaan. Urbs Roma- ja Constantinopolis- tyypit ovat saattaneet hetkeksi korvata Constantinus II:n
rahojen lyönnin työpajoissa 4 ja 5.
20- vuotisjuhliin lyötiin vain siliquoita. 25- vuotisjuhla sai suuremman huomion.
Pronssilla ovat harvinaisia: VICT AVG, IVST VEN MEM, VN MR ja VOT XX MVLT XXX. Ilmeisesti
aluksi toimi vain kuusi työpajaa ja myöhemmin kymmenen. Fel Temp Reparatio noudatti idän yleispiir-
teitä. Suuri AE2 on hyvin harvinainen, ja sitä lyötiin vain ensimmäisessä työpajassa. AE3 lyötiin
kuudennessa työpajassa. Pieni AE2 lyötiin Constantiuksen nimiin työpajoissa 3, 4 ja 5 sekä Constansin
nimiin 1 ja 2.
Galluksen ylentämisen yhteydessä rahanlyönti lisääntyi. Suurta AE2:ta lyötiin ”hevosmiehenä” kaksi
tavanomaista antia: täysipainoinen G takasivulla ja alipainoinen Δ tai E etusivulla, joskus S takasivulla.
Vaikka Galluksen nimiin lyötiin kaikissa työpajoissa, Constantiuksen rahat ovat selvästi yleisempiä.
30- vuotisjuhlaan lyötiin melkoisesti kaikkea rahaa. Näissä on Galluksen etusivun tekstinä: DN FL CL
CONSTANTIVS NOB CAES.
Constantiuksen hallituskauden viimeisinä vuosina lyötiin suhteellisen vähän rahaa. Soliduksia lyötiin
vasta vuonna 360 ja vain kolmessa työpajassa (5, 6 ja 10). Pronssille lyötiin ”hevosmiestä” takasivullaan
joko M tai ilman merkintää. Kuuden tavanomaisen työpajan määrää on joskus lisätty kahdeksaan.
Julianuksen rahat löi työpaja 5. Nicomedian maanjäristykset vuosina 358 ja 362 eivät näytä vaikuttaneen
rahanlyöntiin. Harvinainen Spes Rei Publice ilmaisee Julianuksen ottaneen hallintaansa Constantiuksen
alueen vuoden 361 lopulla. Kahta pronssirahaa lyötiin vain kolmessa työpajassa. AE3:lla on merkintänä
vain NIKA, mutta AE1:llä esiintyy myös SMNA.
Jovianuksen aikana lyötiin soliduksia ja pientä siliquaa sekä vähän AE3:a.
26.2.364 Valentinianus nousi keisariksi Nicaeassa, ja hänelle lyötiin harvinainen hopearaha merkinnällä
NIKE.
Nicomedian rahapaja oli tärkeä ainakin 600- luvulle asti.
 
 
 

Cyzicus
 
Cyzicuksen asukkaat olivat töissä joko kangastehtaassa tai rahapajassa. Paja oli perustettu 200- luvulla, ja
vaikka jalometallin lyönti olikin keskeytynyt, se kuului edelleen suuriin rahapajoihin.
Constantinus II:lle ja Constantius II:lle lyötiin muutama siliqua.
Vasemmalle katsovat muotokuvat kääntyivät oikealle katsoviksi ja samalla lisättiin tekstiin arvonimi DN.
Konstantinuksen pyhitysrahaa lyötiin kymmenen vuotta. Gloria Exercitus- tyyppiä ei lyöty enää
Constantinus II:n kuoltua.
Kuusi työpajaa löi harvinaisia VICT AVG- ja IVST VEN MEM- tyyppejä. Kymmenen löi VOT XX
MVLT XXX rahaa. Tämän jälkeen työpajojen määrä ei enää ylittänyt kuutta.
Kuten yleensä idässä, vain pientä AE2 Fel Temp Reparatio- rahaa lyötiin merkittävästi. Vain
Constansille lyötiin ”kaleeria”.
Galluksen nimityksen jälkeen lyötiin täälläkin paljon pronssirahaa. Hevosmiehellä on päähine Galluksen
rahoissa, mutta Constantiuksen rahoissa hevosmies on paljain päin ja partainen.
30- vuotisjuhliin lyötiin harvinaisia soliduksia ja pari hopearahatyyppiä.
Julianuksen alikeisariaikana lyötiin ”hevosmiestä” myös M:llä merkittynä. Julianuksen rahaa löi työpaja
4. Spes Rei Publice- tyyppiä löi Julianukselle työpaja 3.
Julianuksen uudistuksen jälkeen toimi vain kolme työpajaa. AE1:llä on pitkä nimi CVZICEN, joka lyheni
aluksi muotoon CVZIC ja sitten CVZ. Harvinaisena esiintyy myös merkki SMKA.
Jovianus lyötti vain AE3:a.
Cyzicuksen rahapaja toimi vielä 600- luvulla.
 

Antiokia



 
Antiokiassa toimi roomalainen rahapaja jo keisarikuntaa perustettaessa. Kaupungin merkitys lähi-idän
risteyspaikkana kasvoi sassaniidivaltion kasvaessa. Antiokia oli käytännössä idän keisarin pääkaupunki.
Konstantinus suuren aikana rahapaja löi paljon kultarahaa, jonkin verran hopeaa ja runsaasti pronssirahaa.
Tämä tapa jatkui Constantius II:n aikana. Kultaa lyötiin keskeytyksettä, soliduksia viidessä
ensimmäisessä ja Constansille viidessä muussa työpajassa.
Siliquat ovat hyvin harvinaisia. Pronssirahaa lyötiin joskus kymmenessä ja toisinaan viidessätoista
työpajassa. Konstantinus Suuren pyhitysrahan ”nelivaljakkoa” lyötiin 10 työpajassa heti alkuun.
Constansin rahaa löivät työpajat 9 ja 10. Laakeriseppele muuttui pian diadeemiksi ja sittemmin
helmidiadeemiksi.
Pronssirahaa lyötiin tavanomaisessa järjestyksessä. Pieniä VICT AVG- ja IVST VEN MEM- anteja
seurasivat runsaat VN MR- ja VOT XX MVLT XXX- annit. Vain Antiokia löi Constansille oman
takasivun VOT XV MVLT XX. Nämä votumit kuuluvat vuosiin 346- 347. Muistorahassa rahapajan
merkki on sekä SMANA että ANTA.
Fel Temp Reparatio- rahaa lyötiin kolmen kokoisena. Molemmat AE2- tyypit olivat tarkkaan erotellut
keisareille, mutta vain pienempää kokoa lyötiin runsaasti. Aluksi rahaa lyötiin vain seitsemässä
työpajassa ja myöhemmin kymmenessä.
Galluksen ylennyksen jälkeen tarvittiin 15 työpajaa lyömään massiivista antia. Constantiukselle lyötiin
paljon runsaammin kuin Gallukselle.
Constantiuksen 30- vuotisjuhliin lyötiin soliduksia sekä profiilimuotokuvalla että edestä nähtynä.
Julianuksen alikeisarikaudella lyötiin melkoisesti rahaa Antiokiassa, vaikka Constantius tuli sinne vasta
aivan hallituskautensa lopussa. Julianukselle lyötiin huomattavasti vähemmän ja hänen votuminsa
merkittiin tähdellä.
Pronssille lyötiin tavanomaiset kolme Fel Temp Reparatio- antia sekä M:llä että ilman. 15 työpajaa
jatkoivat toimintaa.
Julianuksen rahaa keisarina lyötiin vasta kesällä 362. 10- vuotisjuhlan ja Persian sodan valmistelu johti
runsaaseen soliduksien lyöntiin. Hopealle lyötiin sekä kevyitä miliarenseja että kevyitä siliquoita.
Pronssirahaa lyötiin neljään työpajaan pienentyneessä rahapajassa. Rahapajan merkintä oli aluksi
SMANTA ja sitten ANTA. Kumpikaan koko ei ole yleinen.
Jovianuksen aikana lyötiin huomattavasti rahaa kolmelle metallille. Soliduksien muotokuva muuttui
raskaaksi. Hopealle lyötiin raskaita ja kevyitä miliarenseja sekä kevyitä siliquoita. AE3:lle lyötiin sekä
VOT V että VOT V MVLT X.
Antiokia pysyi tärkeänä rahapajana, kunnes Persia valtasi kaupungin 600- luvulla.
 

Alexandria
 
Aleksandriassa lyötiin kultarahaa Liciniuksen miehityksen jälkeen vasta Justinianus II:n hallituskaudella.
Kolmen veljeksen siliquat ovat hyvin harvinaisia.
Varhaisimmat pronssirahat jatkoivat vuosien 336- 337 sarjoja. Konstantinus Suuren pyhitysrahat ja Urbs
Roma- sekä Constantinopolis- sarjat liittyivät pian kuvaan. Aluksi esiintynyt arvonimi MAX poistui
kaikilta keisareilta. Constantinus II:n kuoltua muotokuviin tuli helmidiadeemi.
340- luvun puolivälin rahanlyönnissä on useita erikoisuuksia. Huomattavia ovat esimerkiksi muoto VICT
AVGG ja pitkä teksti IVST VENER MEMOR.
Constantiuksen VOT XX MVLT XXX on tavanomainen. Alexandriassa ei noudatettu tyyppien jakoa
keisareille. Merkinnällä ALEA lyötiin aluksi kolmessa työpajassa, myöhemmin aloitti neljäs. Huonot
kirjaimet aiheuttavat sekaannusta A:n ja Δ:n kesken.
Pienessä AE2:ssa esiintyy runsaasti leimasineroja.
Galluksen aikana Alexandria noudatti idän kaavaa, mutta missään annissa ei ole merkkiä E. Gallukselle
lyötiin vain hieman vähemmän kuin Constantiukselle.
Marraskuussa 355 uudelle alikeisarille, Julianukselle osoitettu kunnia jäi niukaksi. Hänelle löi vain neljäs
työpaja.
Julianuksen keisarikaudella lyötiin pieni anti Spes Rei Publice- tyyppiä ennen kun työpajojen määrä
pieneni kolmeen. Sitten paja löi vain AE3:a Julianukselle ja Jovianukselle.
 



RIC IX
 

Alkusanat
 
Tässä osassa käsitellään jakautuneen valtakunnan rahanlyöntiä. Kussakin valtakunnan osassa oli omat
rahapajansa, jotka löivät ainakin pronssirahaa keskusjohdon ohjeiden mukaan. Kunkin alueen keisari
lyötti myös muiden keisareiden muotokuvat rahoihinsa.
Numismatiikan tehtävä on sovittaa rahanlyönti aikansa historiaan. Yksittäiset rahat kertovat vain vähän.
Ryhmänä ne kertovat jo enemmän, jos laajan tutkimuksen perusteella voidaan varmistaa niiden
todistusarvo.
Aiemmin numismaatikot kiinnittivät huomiota tämän ajan rahoihin vain metrologian ongelmien osalta.
Tiedon lisäännyttyä rahanlyönnin historiallinen arvo tunnistettiin. Englannissa löydetyt tuhannet rahat
valaisivat tätä hämärää ajankohtaa Rooman historiassa. Kauden 364- 395 tutkimusta on esitelty parissa
aiemmassa teoksessa. Professori Alföldi etsi todistusaineistoa ja käänsi sen taitavasti historian
palvelukseen. Trierin ja Milanon rahapajan tutkimuksia on julkaistu.
Moni asia kaipaa lisätutkimusta, mutta selvää on, että jako itään ja länteen on ratkaiseva.
Todisteet perustuvat kolmeen oletukseen:
1. Raha on myös keisarin propagandan väline,
2. Votumeilla osoitettiin keisarin asemaa,
3. Katkoton etusivun teksti osoittaa nuoremmuutta.
Harvinaisuusarvio perustuu yleisnäkemykseen, joka saattaa olla toisella numismaatikolla erilainen.
Metrologian osalta on tyydytty havainnoimaan muutokset sellaisina kuin ne rahoilla esiintyvät ja
selitykset on jätetty muille.
 

Yleisjohdanto
 
Rahanlyönti ja historia
Rahojen arvo historian todistusaineistona tulee ilmi Edward Thomasin sanoista: 'Paikoissa, joissa ei ollut
lehdistöä, nämä rahat, jotka tunkeutuivat joka kolkkaan, muodostivat mitä tehokkaimman
tiedotusvälineen. Ripeästi monistettuina ne olivat helppo ja luonteva tapa välittää virallista tietoa.'
Pronssilla tieto saatiin kaikille alamaisille, kulta ja hopea tavoittivat vain rikkaat.
Ensi silmäyksellä rahasta ei näytä olevan apua historiankirjoittajalle. Enää ei esitetty tapahtumia eikä
keisarin toimenpiteitä kansan hyväksi. Sen sijaan rahoissa esiintyy armeijan kunnia muuttumattomalla
innolla. Tämä muuttumattomuus osoittaa hallinnon muuttuneen itämaiseksi monarkiaksi.
Valentinianuksen noustessa valtaan viholliset uhkasivat keisarikuntaa kaikilta rajoilta. Raha omistautui
kertomaan armeijan merkityksestä valtakunnan puolustamisessa.
Rahanlyönti jaetaan tarkoituksen mukaan kahteen osaan:
1. tarpeeseen lyöty raha,
2. tietyn tilaisuuden takia lyöty ”juhlaraha”.
Tarpeeseen lyöty raha on jatkuvaa ja muuttumatonta (rahapajan merkkejä lukuunottamatta) sekä yleistä.
'Juhlaraha' voi olla hyvinkin harvinainen. Ystävälliset suhteet kumppaneihin osoitettiin lyömällä rahaa
muidenkin keisarien nimiin. Tämä tapa auttaa ajoitusta ja hallitsijoiden suhteiden kehityksen tutkimista.
Rahat valaisevat myös kunkin keisarin hallitseman alueen laajuutta. Rahapajat voidaan määritellä
merkkien perusteella varmasti. Löydöt antavat tietoa kauppateistä ja joukkojen liikkeistä. Myös
kätkeminen ja kätköjen löytäminen vuosisatojen kuluttua kertovat ajan vaarallisuudesta ja
levottomuudesta.
Käsittelyn alaisen kauden aloittaa Valentinianus, jota kaikki rahapajat kunnioittivat 'valtakunnan
vahvistajana'. Lopussa itä saavutti riippumattomuuden lännestä. Theodosius luovutti lännen arvottomalle
pojalleen Honoriukselle ja avasi tien nukkekeisarien sarjan kautta puolibarbaariselle sotilasvallalle ja
lopulliseen hajoamiseen vuonna 476. Idän itsenäisyyden tavoittelu ja Theodosiuksen nousu ovat tämän
31 vuoden jakson pääteema. Tapahtumat voidaan lukea rahoista, jos niitä luetaan Rooman kansalaisen
tavoin.
 
Idän ja lännen suhteet



Ei ole epäilystäkään, että Valentinianus piti ohjakset käsissään, vaikka jakoikin valtakunnan hallinnon
veljensä Valensin kanssa. Hänen alueensa oli kolme neljäsosaa valtakunnasta. Siihen sisältyivät sekä
Illyria että Rooma.
Gratianuksen ylennyksen tapahduttua vuonna 367 länsi ja itä olivat lähimmillään rahanlyönnissä. Tämän
jälkeen jalometallilyönnit alkoivat erota omille teilleen. Vain AE3 Gloria Romanorum ja Securitas
Reipublicae jatkuivat samanlaisina kaikissa rahapajoissa. Mallin määräsi keskusjohto, joka oli lännessä.
Valentinianus käsitti yhtäläisen rahan merkityksen valtakunnan yhdessä säilymiselle ja piti hallussaan
rahanlyönnin ohjakset. Idässä voitiin ryhtyä vain passiiviseen vastarintaan. Vuodesta 367 lähtien idässä
lyötiin vähemmän epämiellyttävän keisarin rahaa.
Gloria- ja Securitas- tyyppiä lyötiin lännessä vielä Valentinianuksen hallituskauden jälkeen marraskuussa
375, mutta idässä lyönti tyrehtyi Gratianuksen noustua valtaan vuonna 367. Antiokiassa lyötiin
Gratianuksen nimiin kulta- ja hopearahaa, mutta pronssiraha on erittäin harvinaista.
Kun idässä lopetettiin pronssirahan lyönti pian vuoden 367 jälkeen, ja uusia tyyppejä lyötiin vasta
Theodosiuksen noustua valtaan vuonna 379, ilmeni paljon tarvitun rahan niukkuutta.
Näin selittyvät idän löydöissä esiintyvät huonosti tehdyt Gloria- ja Securitas- tyyppiset rahat. Ne ovat
epävirallisesti lyötyjä maksuvälineitä.
Gratianus lyötti kolmea AE3- tyyppiä: Virtus Romanorum, Victoria Auggg ja Concordia Auggg kullekin
keisarille omansa. Antiokia ja Nicomedia jakoivat tyypit samoin keisareiden kesken, mutta Valentinianus
II:n nimiin lyötiin Urbs Roma- tyyppiä. Tämä viittaa rahanlyönnin johdon olleen lännessä.
Gratianuksen uudet tyypit AE2 Reparatio Reipub ja AE4 VOT ilmestyivät myös idän pajoihin, joskin
harvinaisina. Seuraavassa annissa eroaminen on selvä. Uusi AE3 Concordia Auggg vaihtelee
yksityiskohdiltaan. Tämä loppui idässä 19.1.383, jolloin Arcadius ylennettiin. Theodosiuksen AE2 ja
AE4 poikkeavat myös Gratianuksen rahoista.
 
Theodosiuksen nousu
Valensista tuli vanhin keisari Valentinianuksen kuoltua. Valensin kuoltua Gratianus pyrki osoittamaan,
että valtakuntaa johdettiin lännestä. Theodosius oli saavuttanut suosiota yksityishenkilönä, ja sotilaat
eivät luottaneet Gratianukseen hallitsijana. Theodosius tarttui tilaisuuteen ylentämällä Arcadiuksen.
Maximus nousi kapinaan, ja joukot hylkäsivät Gratianuksen, joka surmattiin. Maximus saattoi luulla
saaneensa Theodosiuksen hyväksymisen, mutta tämä valtasi Illyrian ollakseen lähempänä, jos Maximus
pyrkisi laajentamaan aluettaan.
Valentinianus II, joka oli virkaiältään vanhin keisari, oli vasta kaksitoistavuotias. Hän jäi kahden vahvan
naapurin väliin ja kumpikin näistä osoitti isällistä kiinnostusta poikaan. Tämä ilmennee myös
rahanlyönnissä. Valentinianuksen rahapajat osoittivat hänet vanhimmaksi etusivun tekstin katkolla. Theo-
dosius jatkoi katkotonta tekstiä Valentinianus II:n nimiin lyöttämissään rahoissa. Gratianuksen alueella ei
lyöty rahaa Arcadiuksen nimiin. Maximus ei huomioinut Valentinianus II:a. Maximuksen uhkan
kasvaessa vuonna 387, havaitaan Theodosiuksen aseman kohoavan. Vuonna 388 Theodosiuksen AE4
Salus Reipublicae- tyyppiä lyötiin jo Italian rahapajoissa. Voitto Maximuksesta meni Theodosiuksen
nimiin. Valentinianus teki itsemurhan 15.5.392 Galliassa. Theodosiuksen toinen poika Honorius esiteltiin
Roomassa vuonna 388. Theodosius oli elämänsä pari viimeistä kuukautta viimeinen koko Rooman
kiistaton hallitsija.
 
Itä-Illyrian asema
Itä-Illyrian rahapaja Thessalonika osoittaa alueen siirtyneen lännestä itään. Valensin kuolemaan asti
vuonna 376 Daakia ja Makedonia kuuluivat länteen. Ainakin vuodesta 379 lähtien Theodosius hallitsi
Makedoniaa. Thessalonikan piispa osallistui Konstantinopolin kirkolliskokoukseen vuonna 381 ja
Rooman kirkolliskokoukseen seuraavana vuonna. Tämä osoittaa Theodosiuksen luopuneen Itä-Illyriasta
vuoden 381 lopulla. Vuoteen 387 asti Thessalonikan merkki pronssirahoilla oli TES ja tyypit olivat
läntisiä. Vuosien 387- 388 tyypit poikkeavat sekä idän että lännen tyypeistä ja osoittavat Thessalonikan
olleen viimeinen Valentinianuksen rahapaja. Maximuksen tappion jälkeen Valentinianus esiintyy vain
Gallian rahoilla, ja Illyria, Italia sekä Afrikka olivat Theodosiuksen hallinnassa. Sen jälkeen Illyria
jaettiin vasta Theodosiuksen kuoltua.
 

Rahajärjestelmä



 
Valentinianuksen edeltäjiltään perimä järjestelmä käsitti Konstantinuksen kultarahan, Constantius II:n
hopearahan ja Julianuksen vuonna 361 uudistaman pronssirahan. Pronssiraha muutettiin jo hallituskauden
ensimmäisenä vuotena.
Säännöllisiä kultarahoja olivat solidus (4,54g), semissis (2,27g) ja 1,5 scripulaa (1,70g). Solidus oli
rahajärjestelmän vakain osa, sen puhtaus ja paino pysyivät vakaina. Jakson lopulla tremissis (1,51g)
syrjäytti 1,5 scripulan rahan.
Näiden kultarahojen lisäksi lyötiin suurempia lahjoitusrahoja ja vanhan aureuksen painoisia (5,45g)
kultarahoja. Hopeasta lyötiin kahdenkokoisia miliarenseja: 60 ja 72 kappaletta naulasta. Nämä olivat
saman painoisia kuin aureus ja solidus. Kevyen miliarensen harvinaisuus selittyy sillä, että sen
metalliarvo oli suurempi kuin sen maksuarvo. Siliqua oli saman kokoinen kuin Diocletianuksen
argenteus. Sen nimellispaino oli 96 kappaletta naulasta, ja noin 25 siliquaa vastasi yhtä solidusta. Noin
vuonna 355, jolloin AE2 pieneni AE3:ksi, lyötiin pienempi hopearaha, koska hopean arvo oli noussut.
Argenteus-siliquan korvasi vuonna 355 uusi siliqua (144 kappaletta naulasta).
Pronssilla tapahtui useita muutoksia, eikä suhdetta jalometalleihin voida täsmentää. Kauden
pronssirahoissa olevan hopeamäärän perusteella on arvioitu suhteeksi kultaan 1800 ja hopeaan 125.
Codex Theodosianus mainitsee nimen centenionalis rahalle, jonka voidaan päätellä olleen AE2 Gloria
Romanorum tai aiempi tyyppi. Muutoksen merkitystä ei ole vielä selvitetty, mutta kronologia oli
seuraava:
1. Valentinianus hylkäsi Julianuksen järjestelmän ja palautti AE3:n (2,75g) vuonna 366. Tämä pysyi
vuoteen 379 asti ja saattoi olla nimeltään maiorina (= 500 denaria).
2. Vuonna 379 lyötiin AE2, AE3 ja AE4. AE2 (5,45g) lienee ollut kaksinkertainen AE3.
3. Vuoden 383 jälkeen näitä lyötiin vain harvoin yhdessä, ja vuosina 386- 392 niiden paino pieneni: AE2
= 4,54g, AE3 = 2,27g ja AE4 = 1,13g.
Ainoa säännöllinen pronssiraha vuosina 365- 379 oli AE3 Gloria Romanorum ja Securitas Reipublicae.
Gratianus lisäsi järjestelmään AE2:n ja AE4:n. AE4 oli aluksi vain votumirahana. Löydöissä esiintyvät
puolitetut AE3- rahat osoittavat pienempää rahaa tarvitun.
Lännessä Gratianuksen järjestelmä jatkui, mutta Valentinianus II:n alueella AE2:n lyönti lopetettiin, ja
Victorin valtaannousun jälkeen se loppui lännessäkin. Valentinianus II lyötti edelleen AE3- rahaa, mutta
Maximus ei. Vuonna 388 AE4 pieneni kaikkialla Theodosiuksen järjestelmän mukaiseksi.
Valentinianus II lyötti Galliassa pientä AE3 Gloria Romanorum- rahaa ja Theodosius Italiassa Urbs
Roma Felix- rahaa, jota lyötiin usein liian pienelle aihiolle.
Idässä Theodosiuksen järjestelmä oli:
AE2 Gloria Romanorum (4,8 - 5,3g) ja AE4 VOT (1,15g).
Vuonna 385 ilmestyi AE2 Virtus Exerciti (5,5 - 6,5g).
Honoriuksen noustessa valtaan lyötiin:
AE2 Gloria Romanorum (4,4 - 5,2g), AE3 Gloria Romanorum (1,4 - 2,3g) ja AE4 Salus Reipublicae
(1,15g).
Theodosiuksen kuoleman aikaan tapahtui idän pronssirahajärjestelmässä jälleen muutos: AE2 lopetettiin
ja käyttöön otettiin uusi, parempi AE3 Virtus Exerciti (2,2 - 2,5g), nimeltään nummus.
 

Rahapajojen hallinto ja organisaatio
 
Rahan käyttö tiedotusvälineenä edellytti rahapajojen keskitettyä hallintoa, jonka tehokkuus käy ilmi
rahanlyönnin yhtäläisyydestä. Täten esimerkiksi Valentinianus I:n Restitutor- tyyppiä lyötiin kaikissa
toimivissa rahapajoissa. Kaukana pääkaupungista pyrkivät myös paikalliset piirteet rahoihin. Vuosina 364
- 383 länsi saneli rahanlyönnin suuntaviivat. Valentinianus II:n alueella Maximuksen hallitessa Galliassa
rahapajojen hallinto oli pahiten hajallaan. Rooma ja Thessalonika siirtyivät julkaisemaan Theodosiuksen
propagandaa.
Joidenkin pajojen omat tyypit, kuten Aquileian AE3 Felicitas Romanorum, osoittavat joko
riippumattomuutta keskusjohdosta tai keisarin vierailua paikalla.
Kun takasivun teksti ja tyyppi olivat tarkkaan määriteltyjä, sallittiin etusivun tekstissä pienehköjä eroja
epäolennaisissa kohdissa.
Etusivun muotokuva oli tarkkaan määritelty, ja vain kasvonpiirteissä oli vaihtelua.



Valtionrahaston päällikkö vastasi metallin jaosta rahapajoille. Lännessä toimi myös 'Comes Auri'
jakamassa harkkokultaa.
Rahanlyöntiin osallistui leimasimen kaivertajista aihionpitäjiin eri vaiheita tekeviä työmiehiä. Rahapaja
jakautui useaan työpajaan. Pronssirahan hopeointia valvottiin tarkkaan väärinkäytösten välttämiseksi.
Lähes kaikissa pronssirahoissa on työpajanmerkki ja lisäksi muita, antia osoittavia merkkejä.
Kullan ja hopean valvonta tapahtui rahapajassa, joten merkintöjä ei tarvittu.
Työpajojen välisellä työnsaolla ei ollut yleisohjetta. Joskus kukin työpaja saattoi lyödä vain yhden
kokoista rahaa.
 

Etusivun tekstin katko
 
Täysivaltaisen keisarin nimi esiintyy rahojen etusivulla katkaistuna, vaikka muotokuva ei sitä
edellyttäisikään. Kaikki keisarit olivat Augustuksia, joten nuoremmat eroteltiin vanhemmista yhtenäisellä
etusivun tekstillä.
Gratianuksella oli aluksi katkaistu teksti, hän oli kauden ensimmäinen poikakeisari. Victorin tekstissä on
aina katko.
Vasta Theodosiuksen käyttäessä Valentinianus II:lle lyöttämissään rahoissa katkotonta tekstiä erolla on
merkitystä. Valentinianus II:n kuoltua Arcadiuksen tekstiin tuli katko ja Honoriuksen teksti jäi
katkottomaksi.
 

Votumirahat
 
Votumirahat ovat kauden ainoita päivätyksi tulkittavia rahoja. Viiden ja kymmenen hallitusvuoden välein
vannotut valat olivat erityisen merkittäviä. 300- luvulla toivottiin seuraavankin kymmenvuotiskauden
täyttymistä.
Näin rahoille muodostui tekstityyppi VOT X MVLT XX. Merkintöjä käytettiin myös tarkoituksellisesti
väärin, esimerkiksi Valensilla esiintyy VOT XX MVLT XXX, vaikka hän hallitsi vajaat 14 vuotta.
Theodosius ei halunnut osoittaa olleensa nuoresta Valentinianus II:sta jäljessä, joten hänen merkintänsä
ovat propagandistisia.
 

Valentinianus II:n etusivun tekstit
 
Valentinianus I:n kuoltua hänen neljävuotias poikansa Valentinianus II julistettiin keisariksi. Gratianus
toimi veljensä holhoajana, mikä tuotiin julki rahoilla lisänimellä IVN erotukseksi isästä. Kun
sekaannuksen mahdollisuus hävisi, teksti tuli samaksi kuin isällä oli ollut.
Eri pajojen katkoton teksti vaihtelee siinä määrin, että on oletettava niiden toimineen aluksi ilman
keskusjohdon ohjeita.
Gallian pajoissa tekstin katko ilmestyi myöhään Gratianuksen vaikutuksesta.
 

Tyypit ja tekstit
 
Rahoilla näkyy muutos harvainvallasta yksinvaltaan. Tyypit ja tekstit ovat yksinkertaisia. Ajan
tapahtumista ei kerrota. Keisari on keskushahmo, vallan symboli ja valtakunnan suojelija. Muotokuva
vaihtelee, mutta kaikkien hallitsijoiden piirteet ovat pajoittain samanlaiset. Takasivun tekstejä on vähän,
mutta ne liittyvät moneen tyyppiin. Yleinen on 'valtakunnan kunnia', johon liittyvät tyypit: kaksi keisaria
valtaistuimella, keisari pitämässä Victoriaa, Rooma ja Konstantinopoli, Victoria kirjoittamassa kilpeen
sekä leirin portti. 'Roomalaisten kunnia'- tekstiin liittyivät edellisten lisäksi: keisari sotavaunuissa, keisari
ratsain, keisari raahaamassa vankia ja keisari laivassa. Yleisiä tekstejä ovat myös: 'keisareiden
urhoollisuus' ja 'keisareiden voitto'.
Muutama raha voidaan sovittaa historiaan. Valentinianus saattoi esitellä itsensä 'valtakunnan entistäjänä'
ja Gratianuksen 'valtakunnan palautus' ja ikuisuus' viittaavat goottien uhkan väistymiseen. 'Uuden ajan
kunnia' ja 'roomalaisten toivo' ovat selvimpiä ajan tapahtumien heijastajia.
Yleinen on myös seppelöity VOT. Tämä voidaan liittää valan vannomiseen, mutta virkaveljen numerot
saattavat olla lyöttäneen keisarin muotokuvan yhteydessä, mikä sekoittaa ajoitusta.



Rahoilla vältettiin loukkaamasta niin kristittyjä kuin pakanoitakin. Victoria saattoi esiintyä sekä vanhana
jumaluutena että kristittyjen enkelinä.
 

Jaksot
 
Rahapajojen esittelyssä on käytetty seuraavaa, hallitsijoiden vaihtumiseen perustuvaa jaksotusta:
 
1. Valentinianus I ja Valens (26.2.364 - 24.8.367),
2. Valentinianus, Valens ja Gratianus (367 - 375),
3. Valens, Gratianus ja Valentinianus II (375 - 378),
4. Gratianus, Valentinianus II, Theodosius (379-) ja  Arcadius (383- ) (378 - 383),
5. Valentinianus II, Theodosius, Arcadius sekä vallantavoittelijat Maximus ja Victor (383 - 388),
6. Valentinianus II, Theodosius ja Arcadius (388 - 392),
7. Theodosius, Arcadius ja Honorius sekä vallantavoittelija  Eugenius (392 - 17.1.395).

 
Rahapajan merkit

 
Paja                                     Merkit                                                     Työpajat
Alexandria                          ALE                                                         A,B,Γ,Δ
Antiokia                             ANT, KAN, PAN                                   A,B,Γ,Δ,E,S,Z,H,Θ,I
Aquileia                              AQ, AQ/COM, SMAQ                          P,S
Arelate                                CON, CONST, KON, KONSTAN,
                                           SMKAP                                                  P,S,T, OF I,II,III
Cyzicus                              SMK, KV                                                A,B,Γ,Δ
Heraclea                              SMH                                                        A,B,Γ,Δ
Konstantinopoli                 C, CP, CON, CNCM, CONS,
                                           CONCM, CONSP                                  A,B,Γ,Δ,E,S,Z
Londinium                          AVG
Lugdunum                          LVG, SMLAP, LP/COM                        P,S
Mediolanum                       MD, MED, SMMED, MD/COM, COM
Nicomedia                          SMN, NIK                                              A,B,Γ,Δ,E,S,H,Θ,I
Rooma                                R, RM, SMR, ROMA, SMROM          B,E,P,S,T,Q
Sirmium                              SIRM, SIR, SMS, SM/COM                  A,B
Siscia                                  SIS, SISC, SISCP, SMSISC                     A,B,P
Thessalonika                      COM, SMTS, TES, THS                        A,B,Γ,Δ
Treveri                                SMTR, TR, TR/COM                            C,P,S,T

 
Kultarahojen merkkiin lisättiin usein kirjaimet OB,  ja hopearahojen merkkiin kirjaimet PV tai PS.
Kauttamerkin ( / ) jälkeen olevat kirjaimet ovat alaosan viisteessä.
 
 
 
 

Londinium-Augusta (Lontoo)
 

Maximus nousi kapinaan Britanniassa, joten voisi olettaa hänen rahanlyöntinsä alkaneen täällä.
Harvinaisissa kultarahoissa on merkintä AVG, ja näissä Maximus esiintyy Valentinianus I:n seuraajana.
Pajassa lyötiin myös harvinainen votumisiliqua.
 

Treveri (Trier)
 



Jovianuksen hallituskaudella rahapaja oli lähes suljettuna. Valentinianus nosti sen Lugdunumin ja
Arelaten tasalle hallituskautensa ensimmäisillä kultarahalyönneillä.
Treverin pronssi on harvinaista vuoteen 379 asti. Pajan erikoisuus on AE3 rahan Victoria etenemässä
vasemmalle.
Seitsenvuotiaan Gratianuksen noustua keisariksi vuonna 367 hovi asettui Treveriin. Jalometallilyönti
keskittyi samalla tänne.
AE3- tyypit jaettiin: Virtus Romanorum Gratianukselle, Victoria Auggg Valentinianus II:lle ja Concordia
Auggg Theodosiukselle. Kun rahapajamerkkiin lisättiin kirjaimet SM, tyyppejä ei enää jaettu
hallitsijoittain. Samanaikaisesti lyödyt AE2 Reparatio Reipub, AE3 Virtus Romanorum ja Concordia
Auggg sekä AE4 VOT tulivat suureen tarpeeseen.
Maximus käytti Gratianuksen AE2 Reparatio Reipub- tyyppiä ja hallituskautensa lopulla Theodosiuksen
AE4 Spes Romanorum- tyyppiä.
Valentinianus II:n siirtyminen Galliaan näkyy rahanlyönnissä.
Valentinianuksen kuoltua toukokuussa 392 Galliassa oli välihallinto kolmen kuukauden ajan, rahaa
lyötiin enimmäkseen Arcadiuksen nimiin.
Eugenius lyötti pronssille vain AE4 Victoria Auggg- tyypin.
 

Lugdunum (Lyons)
 

Vasta alamannien vihollisuuksien puhkeaminen vuonna 365 pakotti Valentinianuksen avaamaan
suljettuna olleen rahapajan. Restitutor- tyyppiä lyötiin kolmelle metallille. Pronssi on harvinainen, joten
Gloria- ja Securitas- tyypin lyönti aloitettiin varhain.
Gratianuksen nimitystä juhlittiin yhteistyössä Arelaten kanssa. Pronssilla Gratianuksen nimiin lyötiin
kumpaakin tyyppiä.
Keisarien tyyppijako palasi, kun lyötiin AE2 Reparatio Reipub ja AE4 VOT Gratianuksen ja AE3
Concordia Valentinianus II:n ja Theodosiuksen nimiin.
Maximus lyötti pronssia täällä vain omiin ja Victorin nimiin. Hän lisäsi Gratianuksen Reparatio- tyyppiin
kirjaimen C takasivulle. Pian tyypit kuitenkin vaihtuivat, ja tekstinä oli Victoria Augg. Myöhempi AE4
Spes Romanorum lyötiin juuri ennen kun Maximus valtasi Italian.
Eugenius jatkoi Valentinianuksen siliquan ja AE4:n lyöntiä.
 

Arelate (Arles)
 

Arelate aloitti lyömällä Valentinianuksen Restitutor- tyyppiä kaikille metalleille. Pronssirahaa lyötiin
kuten Lugdunumissa.
Siliquaa lyötiin vain Restitutor- tyyppisenä ja miliarensea Salus Reipublicae- tyyppisenä.
Kun jalometallirahan lyönti keskittyi Treveriin, Arelate löi runsaasti pronssirahaa. Gloria- ja Securitas-
tyyppien ohella lyötiin Gratianuksen nimiin uusi AE3 Gloria Novi Saeculi.
Valentinianus jätettiin aluksi huomioimatta, ja etusivun teksti on katkoton ilman lisänimeä IVN.
AE2 Reparatio Reipub- annilla vain Gratianuksen rahat ovat yleisiä. AE4 VOT XV MVLT XX lyötiin
vain Gratianuksen nimiin.
Maximus ei lyöttänyt täällä rahaa laillisten keisarien nimiin.
Eugenius käytti AE4:llä Victoria Auggg- tyyppiä.
 

Mediolanum (Milano)
 

Rahapaja toimi täällä vain kun keisarin läsnäolo edellytti rahantarvetta. Henkilökunta tuli tällöin
Aquileiasta. Aluksi lyötiin vain kultarahaa ja pitemmän ajanjakson kuluessa myös hopearahaa.
Valentinianus oli Mediolanumissa ajan lokakuulta 364 syyskuulle 365.
Gratianus kävi täällä vuosina 379, 380 ja 381 ja toi rahapajaan väkeä Treveristä.
Maximuksen uhattua Valentinianus II esiintyy rahoilla, joilla on takasivun teksti Concordia AugggQ.
Eugeniuksen rahoilla on vanhat tyypit.
Theodosius sai pajan hallintaansa syyskuussa 394 ja lyötti Victoria Auggg- soliduksia.
 



 
Aquileia

 
Rahapaja aloitti toimintansa ennen Valentinianuksen uudistusta. Kummallekin keisarille lyötiin AE1- ja
AE3- rahaa. Pian kuitenkin aloitettiin uusien Gloria- ja Securitas- tyyppien lyönti.
Gratianus jäi aluksi Valensin varjoon.
Theodosiuksen separatistisen toiminnan yhteydessä lyötiin sekä idässä että lännessä AE3 Concordia
Augg- tyyppi.
Valentinianus II taisteli itsenäisyydestään ja hävisi. Maximus ja Theodosius lyöttivät AE2- rahaa, joilla
myös Valentinianus II on mukana.
AE4 votumirahat lyötiin ennen 22.11.385, jolloin Valentinianus II:n kymmenvuotiskausi täyttyi.
Maximuksen ja Victorin ollessa Italiassa rahapaja noudatti Mediolanumin mallia.  Victorin rahat ovat
hieman yleisempiä kuin Maximuksen.
Theodosius lyötti Italiassa itäistä AE4- tyyppiä Salus Reipublicae runsaasti Aquileiassa.
Eugeniuksen AE4- tyyppi on Spes Romanorum.
 

Rooma
 

Rooma oli vain nimellisesti pääkaupunki. Valentinianus halveksi Rooman ylimystöä ja tiesi tunteen
olleen molemminpuolinen. Kun ylimystö sai vaikuttaa rahapajan toimintaan, tulos näkyi rahoissa
pakanallisina takasivun aiheina. Vaikea on selittää, miksi Valensin rahaa lyötiin paljon enemmän kuin
Valentinianuksen, jonka kuoltua arvonimi annettiin Roomassa Valensille eikä omalle keisarille
Gratianukselle.
Rooman rahoilla on todisteita siitä, että rahapaja noudatti Theodosiuksen ohjeita.
Roomassa lyötiin pronssimitaleita, jotka eivät sovi rahajärjestelmään.
Paja oli tuottelias kauden alussa ja löi Valentinianuksen Restitutor- tyyppiä kolmelle metallille. Hopea-
anti vaihtui pian Urbs Roma- ja votumirahaksi. AE3 Gloria Romanorum- ja Securitas Reipublicae- rahaa
lyötiin runsaasti.
Theodosiuksen itäisiä malleja alettiin noudattaa myös Roomassa.
Ennen Maximuksen miehitystä Theodosiuksen suku sai lisääntyvää huomiota. Valentinianus II palautti
isänsä AE3 Gloria Romanorum- tyypin kuten muissakin pajoissaan.
Maximuksen ja Victorin nimiin lyötiin vain AE4 Spes Romanorum ”leiriportti”- tyyppiä.
Valentinianus II:n kuoltua Theodosius osoitti AE4 Salus Reipublicae- tyypillään, mihin hän asetti
tavoitteensa.
Keväällä 393 Eugenius miehitti Italian ja lyötti hallituskautensa loppuun asti (6.9.394) AE4 Spes
Romanorum- tyyppiä. Ennen Eugeniuksen miehitystä ehdittiin lyödä jo Honoriuksenkin nimiin AE4
Salus Reipublicae- rahaa. Eugeniuksen häviön jälkeen lyötiin AE3 Urbs Roma Felix- tyyppiä.
 

Siscia
 

Puolibarbaarinen Restitutor- siliqua ja harvinainen AE3 ovat Siscian ensimmäisiä. Sitten seurasi laaja
anti AE3 Gloria- ja Securitas- tyyppejä.
Vuonna 368 vietettiin keisarin viisivuotisjuhlaa, jota ei huomattu Sisciassa. AE3- rahaa lyötiin
keskeytyksettä, ja merkinnät vaihtelivat. Viimeisessä annissa rahapajan merkin jälkeen on kirjain C.
Valentinianus II:n nimeen lisättiin IVN. Toiminta hiljeni aluksi, ja henkilökuntaa siirrettiin Sirmiumiin.
Myöhemmin toiminta vilkastui ja AE4 votumirahaa lyötiin yhdistelmillä: XV- XX, V- X ja X- XX.
Theodosiuksen väliaikaisen miehityksen aikana vuonna 383 lyötiin uutta AE2- ja AE4- tyyppiä.
Gratianuksen kuoltua poistettiin kirjain T kentästä AE2- rahojen takasivulta.
Theodosiuksen miehitys päättyi syksyllä 384. Valentinianus II lyötti Sisciassa kahta tyyppiä: AE4
Victoria Auggg ja AE3 Gloria Romanorum.
Loppuvaiheessa Arcadiuksen tekstiin tuli katko ilmeisesti Theodosiuksen painostuksen takia.
Paja suljettiin yhtäkkiä.
 

Sirmium



 
Vain Sirmiumissa lyötiin suurta AE3- rahaa VOT V MVLT X.  Restitutor- tyyppiä lyötiin kolmelle
metallille. Tätä seurasivat Gloria- ja Securitas- tyypit.
Gratianus nimitti Theodosiuksen keisariksi Sirmiumissa. Tällöin pajan toiminta elpyi ja henkilökuntaa
tuli lisää Sisciasta.
Theodosius valitsi Sirmiumin tukikohdakseen Eugeniusta vastaan.
 

Thessalonika
 

Thessalonikassa lyötiin aluksi Restitutor- tyyppiä kolmelle metallille. Pronssilla seurasivat Gloria- ja
Securitas- tyypit. Thessalonika kuului länteen, mutta sai vaikutuksensa idästä.
Merkintöjä vaihdeltiin runsaasti, työpajamerkki on yleensä kentässä.
Myöhemmin Thessalonika löi läntisiä AE3- tyyppejä merkinnällä TES. Kun merkintä muuttui muotoon
SMTES, alkoi AE2 Reparatio Reipub. Vähän aiemmin oli aloitettu AE4 votumirahan lyönti.
Gratianuksen hallituskauden lopulla lyötiin vielä AE3 Concordia Auggg.
Valentinianus II:n kaudella lyötiin myös omia tyyppejä. AE3 Virtus Auggg näyttää olleen aikaisin
tyyppi. Seuraava oli Gloria Reipublice.
Maximuksen kuoltua Theodosius lyötti AE4 Salus Reipublicae- rahaa kaikissa pajoissaan, täällä anti
loppui ennen Honoriuksen ylennystä.
 

Heraclea
 

Valentinianus I:n Restitutor esiintyy harvinaisilla soliduksilla ja AE1- sekä AE2- rahoilla.
Työpajojen määrä nousi kahdesta neljään, kun Gloria- ja Securitas- tyyppien lyönti alkoi.
Heraclean H ja Nicomedian N saattavat mennä sekaisin, joten rahapajan määrittelyssä pitää olla erityisen
tarkka.
Läntisen rahan lyönti loppui Heracleassa, jossa noudatettiin Konstantinopolin merkintöjä. Kun Arcadius
ylennettiin, täällä alkoi pronssirahan lyönti kahdessa työpajassa.
Maximuksen kuoltua AE4 Salus Reipublicae- tyyppiä lyötiin jälleen neljässä työpajassa.
Ainoa Heraclean raha Theodosiuksen viimeisenä parina vuonna oli AE2 Gloria Romanorum, jota lyötiin
kahdessa työpajassa.
 
 
 

Konstantinopoli
 

Valentinianus I jatkoi Jovianuksen rahapajamerkinnän käyttöä Restitutor- tyypissä. Täällä lyötiin pääosa
idän hopearahasta.
Procopius lyötti rahansa voimassa olleen standardin mukaisena, mutta palautti myöhemmin Julianuksen
pronssirahajärjestelmän.
Valtakunnan yhtenäisyyttä osoitettiin kansalle ja naapureille rahoilla. Idässä lyötiin lännen
pronssirahatyyppejä 19 vuoden ajan. Pronssirahan lyönti keskeytyi pian Gratianuksen ylennyksen jälkeen
ja jatkui vasta Valensin kuoltua.
Theodosius palasi Konstantinopoliin marraskuussa 380. Kun AE3 Concordia Auggg- rahaa alettiin lyödä,
sitä lyötiin idän tyylisenä ja runsaasti. Arcadiuksen ylennys oli Theodosiuksen itsenäisyysjulistus, ja
tällöin alettiin lyödä uusia AE2- ja AE4- tyyppejä.
Gratianuksen kuoltua AE2- rahojen takasivulle lisättiin kirjain T. Siscian ja Thessalonikan palattua
Valentinianukselle idässä lyötiin AE2 Virtus Exerciti- annit.
Maximuksen häviön jälkeen AE4 Salus Reipublicae lyötiin neljässä työpajassa.
Vallantavoittelijaa ei huomioitu. Henkilökuntaa lainattiin väliaikaisesti Thessalonikaan ja Sirmiumiin.
AE4 Salus Reipublicae- tyyppiä lyötiin Honoriuksen ylennykseen asti. AE2- ja AE3- rahaa lyötiin
tekstillä Gloria Romanorum.
 

Cyzicus



 
Cyzicuskin löi kulta- ja hopearahaa vain alussa. Kolme työpajaa oli toiminnassa, ja neljäs lisättiin, kun
tyypeiksi tulivat Gloria ja Securitas.
Procopius lyötti rahaa kolmelle metallille.
Gratianuksen votumirahassa on numerointi XV- XX. Siirtymäkauden AE3 Concordia Auggg esiintyy
idän tyyppisenä.
Maximuksen hävittyä lyötiin AE4 Salus Reipublicae- rahaa neljässä työpajassa.
Theodosius lyötti uutta AE2- tyyppiään Gloria Romanorum 'keisari pitää standaaria ja palloa' ja ensi
kertaa AE3 'keisari ratsain.
 

Nicomedia
 

Restitutor esiintyy kaikilla metalleilla. Pajassa toimi kymmenen työpajaa, joista neljä ensimmäistä löi
lähes yksinomaan pronssia. Seuraavat AE3- tyypit olivat Gloria ja Securitas.
Procopiuksen rahaa lyötiin kaikille metalleille, ja Nicomedia näyttää joutuneen hänen käsiinsä
myöhemmin kuin Cyzicus.
Rahapajan merkkinä oli SMN. Gratianuksen rahoja ei ole löytynyt. Ilmeisesti rahapaja suljettiin melko
aikaisin. Heraclean H ja Nicomedian N sekaantuvat helposti.
Noin yhdentoista vuoden hiljaiselon jälkeen Nicomediassa lyötiin pronssirahaa kolmessa työpajassa.
Nicomediassa lyötiin vain vähän läntisiä AE2 Reparatio- ja AE4 VOT- tyyppejä. Concordia Auggg-
tyypillä Nicomediassa oli kolme variaatiota. Anti päättyi Arcadiuksen nimitykseen. Gratianuksen kuoltua
täälläkin lisättiin T AE2- tyyppien takasivulle.
Seuraava AE2 Virtus Exerciti oli Theodosiuksen mallin mukainen. Honoriuksen nimityksen jälkeen AE2
on yleisempi kuin AE3.
 

Antiokia
 

Restitutor- rahaa lyötiin täälläkin kaikille metalleille. Valensin rahat ovat harvinaisempia kuin
Valentinianuksen.
Kaksitoista vuotta lyödyillä AE3- tyypeillä Gloria ja Securitas Gratianus on harvinaisuus.
Valensin kuoleman jälkeen Gratianus sai mahdollisuuden vaikuttaa Antiokian rahanlyöntiin. Hän lyötti
AE3 Urbs Roma- ja AE2 Reparatio Reipub- tyyppejään. Votumirahoissa on molemmissa yhdistelmissä
V- X ja XV- XX Gratianuksen nimi. Concordia Auggg- tyypillä on kolme itäistä variaatiota ja yksi
läntinen. Kirjaimien Φ, Θ ja K merkitystä ei ole selvitetty. Työpajoja oli kuusi. Ensimmäinen ja neljäs löi
AE4- ja muut AE2- rahaa.
Votumirahojen lisäksi lyötiin AE4- kokoisena Flaccillan Salus Reipublicae.
Täälläkin ilmestyi T AE2- tyypin takasivulle. Maximuksen tyyppien jälkeen AE4 Salus Reipublicae
lyötiin vain neljässä työpajassa.
 

Alexandria
 

Paja oli lyönyt kauan vain pronssirahaa. Alexandriassa säilyi korkea työn laatu, vaikka rahan arvo laski.
Idässä vuoden 367 jälkeen esiintyi vastahakoisuutta läntisiä tyyppejä kohtaan. Tarve täyttyi epävirallisilla
AE4- kokoisilla rahoilla, joilla on joko Antiokian tai Alexandrian rahapajanmerkki.
Vuonna 378, Gratianuksen noustua vanhimmaksi keisariksi, Alexandria palasi normaaliin järjestykseen.
AE3- tyypeistä vain Securitas jatkui.
Concordia Auggg- tyypistä lyötiin kolmea itäistä muunnosta.
Theodosiuksen AE2 Gloria Romanorum- ja AE4 VOT- rahoja ei lyöty Flaccillan eikä Arcadiuksen
nimiin.
Gratianuksen kuoltua lyötiin runsaasti kirjaimella T merkittyjä tyyppejä. AE4 votumirahassa T on
etusivulla muotokuvan takana.
Maximuksen tappion jälkeen AE4 Salus Reipublicae jatkui hieman Honoriuksen ylennyksen yli.
 
 



RIC X
                     

Toimittajan alkusanat
 
Tämän osan ilmestyminen merkitsee vuonna 1923 aloitetun kirjasarjan täyttymistä. Mattinglyn ja
Sydenhamin mukaan tämän käsikirjan tavoite on esittää keisarillisen Rooman rahat palvelevassa
muodossa sekä tutkijoille että keräilijöille.
Saattaa tuntua omituiselta, että tehtävän tavoite on täyttynyt vasta näin monen vuoden jälkeen. Sarjan
julkaisun edetessä työn luonne on muuttunut. Selvä ero on sotaa ennen ja sen jälkeen ilmestyneiden osien
välillä. Uusimmat osat ovat lähinnä tyyppiluetteloita ja tietoteoksia.
Sarjan luonteen loivat Mattingly ja Sydenham. He olivat projektin eteenpäin vievä voima elinaikanaan.
Heidän tehtäväänsä jatkoivat toimittajina: Sutherland, Webb, Carson, Pearce, Bruun ja Kent. Näiden
tutkijoiden perehtyneisyys on ollut perustana RIC:n kehitykselle.
Tutkimus ei pysy paikoillaan. Vaikka Mattinglyn ja Sydenhamin asettama tavoite on nyt saavutettu,
RIC:n kehitys ei lopu tähän. Kymmenen vuotta sitten ilmestyi ensimmäisen osan täysin uudistettu painos.
Osan V uudistus on työn alla. Muidenkin osien korjaamista suunnitellaan tutkimuksen edetessä. Työ
etenee hitaasti ja jatkuu sarjan perustajien hengessä. Sarjan "täyttyminen" on vain välivaihe sen
kehityksessä.
 

Tekijän alkusanat
 
Vuonna 146 eKr. Karthagon palaessa Scipio siteerasi Homerosta: "Tulee päivä - tiedän sen sydämessäni -
jolloin pyhä Ilium tuhotaan." Siihen hän lisäsi: "Se on upeaa... mutta minulla on paha tunne, että sama
tuomio lankeaa omalle maalleni."
Tämä osa kuvaa aikaa kuusi vuosisataa myöhemmin, jolloin Scipion ennustus toteutui.
Rooman keisarikunnan lopullinen jakautuminen ja länsiosan hajoaminen barbaarivaltioiksi on kiehtonut
moralisteja ja historioitsijoita kautta aikojen. Valtakunta oli kutakuinkin valmis tuhoonsa, sillä monet
400- luvun roomalaiset tunsivat olevansa perikadon sukupolvea. Monet kristityt pelkäsivät maailman
loppuvan, kun Rooma tuhoutuu. Pakanat olettivat Romuluksen kahdentoista kotkan ennustaneen Rooman
vallan ajaksi kaksitoista vuosisataa. Vaikka keisarivallan loppuminen lännessä oli merkittävä tapahtuma,
idässä pidettiin valtakuntaa vielä yhtenäisenä. Tämä näkyy rahoilla.
Jako Rooman ja Bysantin rahojen välillä on mielivaltainen eikä sillä ole täydellistä numismaattista
perustetta. Pitkään on rajana pidetty Anastasiuksen kuparirahan uudistusta, joten hänen hallituskautensa
on valittu Bysantin rahahistorian aluksi.
RIC päättyy hänen edeltäjäänsä Zenoon. Osa X kattaa siis vuodet 395 - 491, joka on pisin jakso
teossarjassa I osan jälkeen. Näin ollen rahojen tyyppivalikoimaa on rajoitettu ja materiaali on esitetty
mahdollisimman tiiviissä muodossa.
Osat VI - IX olivat mielekkäitä esittää rahapajoittain. 400- luvun rahoille tämä malli olisi johtanut
ongelmiin. Luettelo esitetään hallitsijoittain Itä ja Länsi erillisinä. Lännen keisarin nimiin Idässä lyödyt
rahat ovat Idän luettelossa ja päinvastoin. Hakemistojen avulla kunkin keisarin nimissä lyödyt rahat
löytyvät helposti.
400- luvun loppu oli aikaa, jolloin varsinkin Lännen kultarahoja jäljiteltiin. Väärennökset on tietenkin
jätetty luettelon ulkopuolelle. Jäljitelmien asema on kiistanalainen, mutta niillä on ollut merkittävä osa eri
alueiden rahankierrossa, joten järjestelmällisiä jäljennöksiä on luettelossa mukana erikseen esiteltyinä.
Pitkään 400- luku kiinnosti vain harvoja, mutta viime aikoina kiinnostus on kasvanut. Suurin osa
keskittyy  kuitenkin kulta-rahoihin. Hopea oli suhteellisen harvinaista, ajoittain jopa erittäin harvinaista.
Pronssirahaa on runsaasti ja Lännessä tehtiin paljon jäljitelmiä. Niitä on esitelty huonosti kokoelmissa, ja
tämä luettelo yrittää täyttää aukon tiedoissa.
Tämän osan numerointi ja lyhenteet vaativat muutaman selittävän sanan. Rahat on numeroitu juoksevasti
läpi luettelon. Kullakin hallituskaudella on oma numerovälinsä, vaikka se olisi jakautunut eri
yhteishallintajaksoihin. Ensisijaisena viitteenä on käytetty British Museumin kokoelmia (merkki L).
Työpajamerkeille tila sallii enimmäkseen vain yhden viittauksen. Harvinaisuusmerkintä kuvaa tekijän
käsitystä, esim. R5 esittää, että tekijä tuntee rahasta vain yhden kappaleen.
Koska joitakin sadan vuoden takaisia harhakäsityksiä esiintyy melko uusissakin teoksissa,



kirjallisuusluetteloon on otettu mukaan numismaattisesti merkittävimmät julkaisut. Viittaus ei todista
tekijän luottavan kaikkiin niiden tietoihin. Ero esimerkiksi Cohenin ja epäluotettavan Sabatierin teosten
välillä olkoon varoitus siitä, miten lähteisiin tulee suhtautua.
Vielä ei voida pitää 400- luvun rahajärjestelmää selvitettynä. Tyyppien kuvaukset ovat kuitenkin
paikallaan. Tällä on pyritty selittämään rahojen tekstejä.
400- luvun rahojen tutkimusta on vaikeuttanut suuri määrä myöhemmän ajan jäljitelmiä, väärää rahaa ja
väärennöksiä. Näihin viitataan sekä johdannossa että luettelossa.
Kaikki tutkimus perustuu suurimmalta osin edeltäjien tuloksiin. Onkin tunnustettava, että olen ottanut
kiitoksella vastaan kaiken, mikä on ollut kirjoissa. Ehkä kaikkia en ole voinut hyväksyä, mutta niistä on
ollut apua omien ajatusten selvittämisessä.
 
 

Y L E I S J O H D A N T O
 

RAHAJÄRJESTELMÄ
 
Myöhäis-Rooman rahanlyönti oli laajaa, mutta ei jatkuvaa. Tietyt annit olivat erittäin merkittäviä.
Hallituskauden ensimmäinen anti on yksi näistä. Keisari lupasi tavallisesti viisi solidusta ja naulan
hopeaa joka legioonalaiselle. Esimerkiksi Marcianuksen ja Basiliscuksen ensimmäiset annit olivat
ilmeisesti hyvin suuria, mutta Leo I:n ja Anastasiuksen annit pieniä. Myötäkeisarin nimitys aiheutti myös
valtaannousulahjoituksen. Selvimmin tämä näkyy Leo II:n kohdalla. Bysantin sotilaille maksettiin
yhdessä vaiheessa palkka neljän vuoden jaksoissa.
Jos vallanvaihto oli rauhallinen, oli tapana viivästyttää tietoa keisarin kuolemasta, jotta vallanvaihto
sujuisi kitkatta. 200- luvulla muodostui viikon "kuoleman sairauden" jakso, jolloin hallinto jatkui
"kuolevan" keisarin nimissä. Konstantinus Suuren kuolemaa seuranneet tapahtumat vuonna 337 osoitta-
vat seremonioiden kehittyneen 40- päiväisiksi. Theodosius I haudattiin lähes 10 kuukautta kuolemansa
jälkeen. Näillä seremonioilla lienee harvoin ollut vaikutusta rahanlyöntiin, mutta ne muistuttavat meille,
ettei k.o. keisarin rahanlyönti loppunut välittömästi hänen kuoltuaan. Toisaalta tieto keisarin kuolemasta
saattoi tulla Roomaan vasta kuukausia tapahtuman jälkeen sekä etäisyydestä että vuodenajasta riippuen.
Harva viestinviejä oli niin nopea kuin Palladius, jonka sanotaan ratsastaneen Konstantinopolista Persian
rintamalle ja takaisin viikossa - keskimäärin 400 km päivässä.
 

KULTA
 
Vielä vuonna 1800 oli keskiajan kultastandardi 23,75 karaattia (= 98,96%) paras saavutettavissa oleva
laatu. Tällainen kulta kuluu nopeammin kuin 22 karaatin (91,67%) kulta. Roomalainen nimitys
hienokullalle oli AURUM AD OBRUSSAM, jota osoittamassa on kultarahoilla merkkinä OB. Luonnon
kullassa on mukana jonkin verran hopeaa ja epäjaloja metalleja lisättiin hieman kulumisen
vähentämiseksi. Lännen kulta oli hieman huonompaa kuin Idän. Majorianuksen solidusten kultapitoisuus
laski 93%:iin.
Soliduksen paino oli 24 siliquaa eli niitä lyötiin 72 kappaletta naulasta kultaa. Muunkin kokoisia rahoja
lyötiin suurempia tai pienempiä määriä naulasta (= 324g). Suurimpia lyötiin vain kuusi kappaletta
naulasta: 12 solidusta (54g) ja pienimpiä 144 kappaletta naulasta: semissis tai 216 kappaletta naulasta:
tremissis.
 

HOPEA
 
Kullan ja hopean suhteesta on kirjoitettu paljon. Suhde on saattanut vaihdella ajoittain ja paikoittain.
Asetuksissa esiintyvät arvot 18:1 ja 14,4:1.
Hopearahan nimistä on hyvin vähän varmaa tietoa. Tässä osassa käytetyt nimet ovat nykyajan arvauksia.
Nimi miliarensis oli käytössä, mutta sitä ei tiedetä varmasti, mihin rahaan se liittyy. 400- luvun lopulla
pienet hopearahat olivat selvästi jonkin pienemmän yksikön (nummus tai denari) monikertoja.        
Rahojen nimellispainojakin on vaikea määritellä, koska ne lyötiin enimmäkseen alipainoisina. Lännessä
suurimmassa osassa on merkintä PS osoittamassa puhdasta hopeaa (n. 97%).



Suurinta rahaa lyötiin 4 kappaletta naulasta, joka kullan ja hopean suhteella 18:1 vastaa solidusta.
Nimestä miliarensis on useita teorioita. Sana itse viittaa tuhanteen yksikköön (nummus). Nimeä lienee
käytetty eri rahoista eri aikoina. Sitä on käytetty myös sassanidien hopearahasta, joka painaa noin 4
grammaa. Metrologian avulla voidaan päätellä sen arvo eri tavoilla: 1,33 karaattia, 0,001 naulaa kultaa eli
14 kappaletta solidukseen, 20 unssia kuparia jne. Teoreettiseksi painoksi tulee 5,32 g, joka on lähinnä
"raskasta miliarensista".
- 60 kappaletta naulasta (5,40 g) "raskas miliarensis". Joissakin 300- luvun rahoissa on merkintä LX, joka
osoittaa sen teoreettisen painon. Todellinen paino oli tuolloin 5,16 g. Kahdentoista 400- luvun rahan
keskipaino on 5,20 g.
- 72 kappaletta naulasta (4,50 g) "kevyt miliarensis". Teoreettisesta painosta ei ole merkintöjä, mutta
tämä on todennäköisin. 97 rahan keskipaino on 4,27 g.
- 96 kappaletta naulasta (3,38 g) "raskas siliqua", jonka lyönti loppui 390-luvulla.
- 144  kappaletta naulasta (2,25 g) siliqua nimenä tarkoittaa soliduksen 24:ttä osaa. Tämä ei voinut päteä
400- luvulla, jolloin sillä ei ollut kiinteätä suhdetta solidukseen. Vuoteen 430 asti keskipaino oli noin 2
grammaa ja se pieneni myöhemmin 1,35 grammaan.
- 288 kappaletta naulasta (1,13 g) "puoli siliquaa", jota lyötiin vain Lännessä, jossa sen paino aleni
vähitellen 0,9 grammaan.
 

PRONSSI
 
Termiä pronssi käytetään tässä epäteknisesti kaikista kupari-lejeeringeistä, jotka vaihtelivat melkoisesti.
Rahojen nimet ovat lähes kaikki tuntemattomia, joten tässä käytetään tavanomaista luokittelua rahan
halkaisijan ja painon mukaan neljään ryhmään seuraavasti:
 
                      AE                halk./mm                            paino/g
                      1                    yli 21                                  yli 10
                      2                    19 - 21                                4 - 10
                      3                    14 - 18                                1,5 - 4
                      4                    alle 14                                 alle 1,5

 
Paljon on kirjoitettu myös pronssirahojen suhteesta hopeaan ja kultaan, mutta yksittäisten rahojen
suhdetta ei pystytä määrittelemään. Soliduksen suhde nummukseen vaihteli eri aikoina ja eri paikoissa.
Usein on pidetty pienintä rahaa AE4 k.o. nummuksena. 500- luvun rahalla tämä saattoi pitää paikkansa,
mutta 400- luvulla tämä on epävarmaa. Suhde 7000 - 7200 nummusta solidukseen antaisi teoreettiseksi
painoksi 1,15 grammaa, joka on hieman alle AE4:n keskipainon. Tosin AE4 ei ollut puhdasta kuparia.
Tinan ja lyijyn lisäys saattoi olla tarkoituksellista, jotta rahan koko ja paino olisi käytännöllinen.
Lännessä 12.4.395 säädetyssä laissa sallittiin "centenionaliksen" kierto, mutta "suuremman rahan" käyttö
kiellettiin. Rahoille tällä ei näytä olleen vaikutusta, mutta vanhan AE2:n käyttö näyttää loppuneen 390-
luvulla. Tällöin ilmeisesti AE2 oli "decargyrus nummus" ja AE4 "centenionalis nummus". Centenionalis
oli ollut suuremman rahan nimi vuonna 354. Vuonna 445 laskelmissa käytetty nummus saattoi olla sama
centenionalis, vaikka se ei tällöin ollut enää yksittäinen kolikko.
Idässä tilanne oli jonkin verran toinen. Vuosina 393 - 394 lyötiin kahdenlaista rahaa: AE2 ja AE3.
Pienempää ei lyöty enää Theodosius I:n kuoltua. Pian seurasi uudistus, jonka jälkeen väärentäjät
leimasivat vanhoja AE3- rahoja uusiksi. Ehkä vuonna 404 tapahtui toinen uudistus, kun pienempi AE4
ilmestyi, ilman että edellinen olisi poistunut.
Lännessä käytettiin lyijyä rahoihin jopa yli 20%, mutta Zenon AE1 oli melkein puhdasta kuparia. Idässä
seosmetalleja käytettiin keskimäärin vähemmän, välillä lyijyä oli yli 10%.
 

RAHAPAJAT
 
400- luvulla oli kahdenlaisia rahapajoja. Toinen oli "Moneta Publica", jossa toimi pysyvä henkilökunta.
Tämä oli kehittynyt Rooman mallin mukaan 200- luvun puolivälistä alkaen eri puolilla valtakuntaa ja ne
löivät vain pronssirahaa.



Jalometallin lyönti rahaksi otettiin keisarin hoviin Valentinianus I:n ja Valensin hallituskaudella vuonna
368. Aikaisin tällaisen rahapajan merkki oli OB COMTM, eli "obryzum comitatensis monetae" (hovin
hienokultainen raha). Hopean puhtautta osoitettiin merkinnällä PS, eli "pusulatum".
Idässä rahapajassa oli kymmenen työpajaa. Vain soliduksilla on työpajan numero.
Lännessä työpajan numeroinnista luovuttiin hovin rahoilla noin vuonna 380.
Silloinkin kun hovin rahapaja oli samassa kaupungissa, jossa lyötiin pronssirahaa, pajat olivat eri
paikoissa. On kuitenkin muistettava, että puhuttaessa jonkin kaupungin rahapajasta tarkoitetaan vain
"Moneta Publicaa".
Rahapajat esitetään järjestyksessä lännestä itään.
 

TRIER
 

Pronssirahaa lyötiin tuskin vuoden 395 jälkeen. Kultaa lyötiin vuosina 408 - 413 ja hopeaa merkinnällä
TRPS 420- luvun lopulla.
 

SOISSONS
 

Tässä kaupungissa oli Rooman viimeinen linnoitus Pohjois-Galliassa 400- luvun lopulla, kunnes frankit
valtasivat kaupungin vuonna 486. Sarja pieniä hopearahoja saatettiin lyödä täällä.
 

LYON
 

Vuosina 394 - 395 lyötiin rajallinen määrä AE4- rahoja, joilla on rahapajan merkkinä LVGP ja kentässä
S tai V. Myöhemmin, noin vuonna 418, lyötiin AE3- rahoja, joilla on rahapajan merkkinä LVG.
 

ARLES
 

Kolmen työpajan rahapaja löi runsaammin rahaa kuin edelliset, mutta yhtä satunnaisesti. Vuosina 394-
395 lyötiin paljon AE4:ää merkinnällä PCON jne. Vasta vuonna 418 lyötiin seuraavat AE- rahat:
GLORIA ROMANORUM ja VICTORIA AUGG.
Kultarahaa lyötiin ennen Arcadiuksen kuolemaa paikalliseen tyyliin. Constantinus III lyötti täällä kultaa
ja hopeaa vuodesta 408 alkaen, mutta vuoden 418 jälkeen rahanlyönti keskeytyi, kunnes Avituksen
hallituskaudella Ravennan pajan henkilökunta toimi täällä. Majorianus aloitti laajemman rahanlyönnin
täällä vuoden 458 lopulla. Ravennan pajan henkilökunta palasi takaisin ennen hallituskauden loppua.
 

TOULOUSE
 

Visigoottien pääkaupunkia pidetään paikkana, jossa lyötiin jäljitelmiä vuoden 418 jälkeen.
 

NARBONNE
 

Tämän kaupungin rahanlyöntiä on epäilty, mutta Priscus Attaluksen toisella hallituskaudella täällä lyötiin
kultaa ja hopeaa vuosina 414 - 415. Soliduksilla on merkkinä NB.
 

NICE
 

Constantinus III:n yhdessä siliquassa näyttää olevan merkintä NIC. Vanhaa Nicaeaa täytyy harkita
paikaksi.
 

BARCELONA
 

Siliqua, AE2 ja AE3 on lyöty täällä vallantavoittelija Maximuksen toimesta vuosina 410 - 411. Merkki
on SMBA.
 



BRACARA (BRAGA)
 

Suevian kuningas Rechiarius lyötti hopearahaa, jossa on merkki BR. Löytöpaikka viittaa Bragaan.
 

CARTHAGO
 

DOMINO NOSTRO AE- rahat on sijoitettu tänne, koska kaupungin nimi esiintyy kahdessa tyypissä.
Myöhemmät vandaalien hopea- ja pronssirahat tulivat samasta lähteestä.
 

MILANO
 

Paikalla toimi enimmäkseen hovin rahapaja. Honorius oli Milanossa vuosina 395 - 402 ja ehkä taas
vuonna 419. Valentinianus III:n hallituskaudella hovi oli täällä ja rahaa lyötiin Ravennan mallin mukaan.
Milanossa lyötiin suuri ja poikkeuksellinen anti Majorianuksen pronssirahaa ilmeisesti hovin rahapajassa,
merkkinä on MD (tai DM).
 

ROOMA
 

Rooman rahanlyönti oli yleensä tärkeä, ja vain Majorianus täällä hallinneista keisareista ei lyöttänyt rahaa
Roomassa. Vuosina 395 - 404 lyötiin merkittävästi AE4:ää SALUS REI PUBLICAE ja tämän jälkeen
vuoteen 409 asti AE3:a URBS ROMA FELIX, jossa on merkkinä epätavallinen muoto OF P jne. AE3
GLORIA ROMANORUM lyötiin ehkä vuonna 418, kuten myös poikkeuksellinen AE2 REPARATIO
REIPUBL. Hallituskauden viimeinen pronssiraha oli hyvin yleinen VICTORIA AUGG. Paljon
pronssirahaa lyötiin Johanneksen nimiin ja Valentinianus III:n hallituskaudelle asti. Sitten tuotanto
katkesi, ja Valentinianuksen kuoltua tuotanto väheni jyrkästi. Kauden lopulla Roomassa lyötiin 40
nummuksen rahaa Zenon nimiin.
Joitakin pronssirahaleimasimia on kaivertanut sama henkilö, joka kaiversi etupäässä jalometallirahoille
tarkoitettuja leimasimia. Honoriuksen rahaa lyötiin paljon vuosina 404 - 407. Valentinianus III:n rahaa
lyötiin vuosina 425 - 426 ja 440 - 455. Avituksen kukistuttua hovin rahapaja muutti Ravennaan. Paja
palasi Roomaan hetkeksi vuosina 467 ja 468.
 

RAVENNA
 

Kuten  Milanossa myös täällä rahaa löi aluksi vain hovin rahapaja alkaen vuoden 402 lopulla.
Ravennassa lyötiin pronssirahaa Majorianuksen hallituskaudella ja merkkinä on RV.
 

AQUILEIA
 

Jalometalleille lyötiin rahaa Aquileiassa kahdessa otteessa Honoriuksen aikana vuosina 407 - 408 ja
myöhemmin vuonna 425, jolloin Placidia oli kaupungissa.
AE4 SALUS REI PUBLICAE vuosilta 394 - 395 ei ole kovin yleinen. Vuonna 404 lyötiin AE3 URBS
ROMA FELIX ja runsaammin GLORIA ROMANORUM vuonna 418. Merkkinä ovat AQP, SMAQ ja
AQ.
 

SISCIA
 

AE3 GLORIA ROMANORUM, jossa on merkkinä SM, on sijoitettu Sisciaan.
 

SALONAE
 

Joitakin Nepoksen soliduksia ja tremissiksiä sekä muutama Zenon tremissis on sijoitettu Salonaeen. Ne
ajoittuvat Nepoksen kuoleman molemmin puolin, joten ne olisi voitu lyödä myös naapurikaupungissa,
Splitissä.
 



SIRMIUM
 

Theodosiuksen, Arcadiuksen ja Honoriuksen solidukset, joilla on merkkinä SM/COMOB, on vaikea
uskoa lyödyiksi Sirmiumissa. SM saattaa tarkoittaa lyöntipaikkaa, vaikka samoja kirjaimia on käytetty
merkityksessä Sacra Moneta, joka yleensä tarkoittaa Moneta Publicaa. Tätä antia ei ole lyöty
Konstantinopolissa eikä Thessalonicassa.
 

THESSALONICA
 

Vuoden 368 jälkeen vain Siscia ja Thessalonica löivät kultarahaa Moneta Publicassa. Tämä poikkeus
poistui jo aikaisin 380-luvulla.
Arcadiuksen kuoltua tyyli parani ja merkkinä oli TESOB. Valentinianus III oli paikalla vuonna 424 ja
aiheutti poikkeuksellisen suuren annin. Marcianuksen hallituskaudella merkki muuttui muotoon THSOB,
joka esiintyy Basiliscuksen hallituskaudella asti. Zenon hallituskaudella merkiksi tuli CONOB ja
erottaminen Konstantinopolin rahoista on vaikeaa.
Kaksi tähteä takasivun kentässä esiintyy vain Thessalonican rahoilla.
Hopearahaa lyötiin Theodosius II:n hallituskaudelta alkaen aina Zenon hallituskaudelle asti. Vain kevyttä
miliarensista lyötiin täällä. Marcianuksen hallituskaudella merkki kopioitiin huolimattomasti soliduksilta
TESOP. Myöhemmin se muuttui muotoon THSOB.
Theodosius II:n hallituskaudella lyötiin sen ainoa merkittävä AE3- anti GLORIA ROMANORUM jopa
kolmessa työpajassa. Marcianuksen valtaannousun jälkeen lyötiin suuri monogrammianti, jossa on
merkkinä CHES. Merkillä THS lyötiin joitakin rahoja Leo I:n ja Zenon nimiin.
 

HERACLEA
 

Täällä oli kahden työpajan Moneta Publica, jonka toinen työpaja toimi harvoin. Arcadiuksen
hallituskaudella sen päätuotantoa oli AE4 CONCORDIA AUGGG. Pajassa lyötiin runsaasti AE3:a
GLORIA ROMANORUM (2 keisaria) Arcadiuksen kuoltua. Täällä käytettiin luonteenomaisesti
poikkeavaa takasivun tekstin jakoa. Täällä lyötiin vielä Theodosius II:n rahaa (risti seppeleessä), mutta
sen jälkeen toiminta keskeytyi, kunnes Marcianuksen hallituskaudella jatkettiin. Merkkinä on joko SMH
tai SMHA.
 

KONSTANTINOPOLI
 

Täällä oli sekä hovin rahapaja että Moneta Publica, jossa oli neljä työpajaa. Se ei ollut aina tuottoisa,
mutta toiminta oli jatkuvaa. Siellä lyötiin myös Chersonia varten erikoiset AE2- rahat. Noin vuoteen 420
asti työpajan numero oli mukana merkissä, mutta sitten merkki lyheni muotoon CONS ja pian muotoon
CON. Leon hallituskauden lopulla esiintyy merkki KOS samalla kun monogrammi on "kreikkalainen".
Kultaa ja hopeaa lyötiin melko jatkuvasti kymmenessä työpajassa, merkkinä CONOB. Theodosius II:n
kuolemaa ennen pajaan tuli uusia kaivertajia ja kirjaimet muuttuivat. Latinan sanat tuottivat vaikeuksia.
 

NICOMEDIA
 

Nicomediassa oli tuottoisa kahden työpajan Moneta Publica. Muotokuvan takana oleva tähti on vain tässä
pajassa diadeemin solmua alempana. Konstantinopolin lisäksi vain täällä lyötiin Theodosius II:n
monogrammityyppiä. Aluksi merkkinä oli SMNA ja sitten otettiin uusi merkki NIC käyttöön.
Leo I:n hallituskaudella A:n poikkiviiva on v:n muotoinen. Paja oli hyvin aktiivinen Leon hallituskauden
lopulla ja Basiliscuksen sekä Zenon hallituskaudella.
 

CYZICUS
 

Kaupungin rahapaja työllisti merkittävän osan kaupungin asukkaista. Kaivertajat tekivät varsin pieniä
muotokuvia. Työpajoja oli kaksi ainakin Marcianuksen hallituskaudelle asti. Theodosius II:n
hallituskaudella merkki SMKA muuttui muotoon CVZ.



 
ANTIOKIA

 
Rahapajassa oli neljä työpajaa suurimman osan 400- lukua. Laatu oli aluksi korkea, mutta annin mittaan
se yleensä laski ja aihiot pienenivät. Toiminta keskeytyi Theodosius II:n hallituskaudella ja jatkui vasta
Marcianuksen hallituskaudella. Kaivertajat erehtyivät tällöin monien latinalaisten kirjainten kohdalla.
Merkki oli ANTA.
Kultarahaa lyötiin parina poikkeuksellisena antina: Zenon ollessa karkotettuna Konstantinopolista ja
vallantavoittelija Leontiuksen miehittäessä kaupunkia.
 

ALEXANDRIA
 

Kahden työpajan voimin lyötiin rahaa Arcadiuksen hallituskaudella ja Theodosius II:n hallituskauden
alussa. Merkki on ALEA.
 
 

TYYPIT JA TEKSTIT
 

Keisari ja muotokuva
 
Kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana Rooman keisari nousi valtaan monella eri tavalla, mutta
teoriassa hän sai vallan Jupiterilta. Kristinusko ei muuttanut käytäntöä, mutta Jumala korvasi Jupiterin.
Keisari, hänen perheensä ja omaisuutensa olivat "pyhiä". Huonoja valintoja oli saatettu tehdä, mutta ne
olivat "sokean kohtalon tuomioita".
Konstantinus Suurta kunnioitettiin kolmantenatoista apostolina. Hän itse piti itseään välittäjänä Jumalan
ja ihmisten välillä.
Keisari oli kaikkivaltiaan kuva. Hänet Jumala oli sijoittanut hallitsemaan kuolevaisia sijaisenaan.
Keisarin muotokuvat olivat olleet pitkään kunnioituksen kohteita. Tämä ajatustapa alkoi tetrarkian aikana
menettää merkitystään. 300- luvulla keisarit esitettiin nuorina, vanhoina, partaisina tai parrattomina,
jollaisina heidät saattoi nähdä. 400- luvulla muotokuva ei kerro käytännöllisesti katsoen mitään keisarin
todellisista piirteistä. Poikkeuksia ovat varhaiset lapsimuotokuvat Theodosius II:sta ja pieni muotokuva
Romulus Augustuksesta.
 

Parta
 

Konstantinuksen suvun miehet näyttävät ajaneen partansa. Julianus halusi parrallaan näyttää olevansa
filosofi. Eugeniuksen parran on oletettu viittaavan pakanasympatioihin, mutta se saattaa olla vain osoitus
korkeasta iästä. Suruparta esiintyy ajoittain, esimerkiksi Honoriuksella Arcadiuksen kuoltua. Theodosius
II:n ja hänen seuraajiensa parta saattoi olla osoitus aikuisiän saavuttamisesta.
Parran poistuminen muotokuvista Leon hallituskaudella saattaa kertoa vain muodin vaihtumisesta.
 

Nimbus
 

Keisarin jumalallista alkuperää kuvattiin muotokuvissa. Sädekruunu antoninianuksilla viittasi
aurinkojumalaan Sol. Palmyran jumalilla on sädekruunun lisänä kehä. 200- luvun lopulla nimbus,
"jumalien ja keisarien päätä ympäröivä valaistu pilvi" tuli yleiseksi, ja seuraavilla vuosisadoilla se
ilmestyi rahojen muotokuviinkin. Samoin kävi keisarinnojen muotokuville. Antoninianuksilla esiintyvä
kuunsirppi yhdistettiin Dianaan ja 400- luvulla tämäkin muuttui nimbukseksi.
 

Tähdet
 

Tähteä pidettiin jumalallisen sielun symbolina. Se osoitti sopivasti keisarin valon, kun uusi keisari nousi
valtaan. Tämä selitys pätee tähden laajaan käyttöön 400- luvun rahoilla, varsinkin Idässä.
 



 
 

ETUSIVU
 

Rintahaarniska ja viitta
 

Kaikissa tämän kauden rahoissa on etusivulla keisarin tai keisarinnan rintakuva. Keisari esitettiin
perinteisesti sotilaan asussa, johon kuuluu rintahaarniska ja viitta (chlamys). Suurimmassa osassa rahoja
on sivukuva, joka katsoo oikealle.
 

Kypärä
 

Muotokuvaa on tehostettu monin tavoin. Theodosius I:n kuoltua Idän soliduksien muotokuva muuttui
radikaalisesti: se esitettiin edestä päin, rintahaarniska näkyy, mutta ei viittaa. Päässä on diadeemilla
varustettu kypärä. Oikeassa kädessä on keihäs, ja vasemman olkapään edessä on kilpi. Tämän mallina oli
Constantinus II:n tricennalia-solidus vuodelta 353. Rintahaarniskan esittämistapa oli aluksi epävarmaa.
Vuoteen 402 mennessä muoto vakiintui. Kilven esittämisessä esiintyy pientä vaihtelua, ja vuonna 437
muotokuva on loppuun kehitelty.
Marcianuksen hallituskaudella diadeemin nauhoihin lisättiin helmiä.
Soliduksilta yksinkertaistettua muotokuvaa käytettiin AE3:lla. Chersonia varten lyödyssä AE2:ssa on
partainen muotokuva. Yksinkertainen profiilimuotokuva, jossa on harjaskypärä, esiintyy Zenon AE3:lla.
 

Konsulimuotokuva
 

Muotokuva, jossa keisarilla on konsulin viitta ja tunnukset, esiintyy soliduksilla koko käsiteltävissä
olevan kauden. Useimmissa on sivukuva vasemmalle, mutta myös edestäpäin kuvattuja käytettiin
Lännessä. Alkuperäiset tunnukset olivat mappa (liina, jonka pudottamisella aloitettiin kilpa-ajot) ja
kotkavaltikka. Idässä valtikan korvasi ristipäinen sauva Theodosius II:n vuonna 416 lyödyillä rahoilla.
 

Diadeemi ja seppele
 

Pyhä diadeemi oli varsinainen keisarin tunnus, eikä sitä esiinny koskaan alikeisarilla. Konstantinuksen
alikeisarit saivat asemansa merkiksi laakeriseppeleen. Helmidiadeemin ja ruusudiadeemin välillä ei näytä
olleen statuseroa.
Kun Valentinianus III nimitettiin alikeisariksi vuonna 424, hänen muotokuvansa oli paljaspäinen.
 

Pallo
 

Etusivulla keisarilla on pallo vain harvoin, mutta takasivulla melko usein. Pallo kuvaa maan piiriä
(ORBIS TERRARUM). Pallon päällä on usein pieni Victoria, mutta 380- luvulla sen korvasi risti.
     

Etusivun nimi ja arvonimet
 

Jokainen keisari oli Augustus. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta hän oli myös Dominus Noster
(DN). Vain Priscus Attaluksen rahoilta tämä puuttuu kokonaan.
Useimmilla keisareilla on epiteetti PF, joka oli lyhenne sanoista Pius Felix. Lisä P sanasta Perpetuus
alkaa esiintyä Constantius II:lla. Jovianuksella esiintyy mm. muoto PF PERP. Valens käytti muotoa PER
F, ja muilla keisareilla, joilla oli pidempi nimi, PF merkitsi vastedes Perpetuus Felix.
Vanhentunutta arvonimeä Imperator käyttivät vain Priscus Attalus ja Zeno.
Idän keisarit käyttivät vain yhtä nimeä, mutta Lännen keisareista moni esiintyy kaksinimisenä.
Constantinus III yritti osoittaa olevansa sukua samannimisen edeltäjänsä kanssa käyttämällä lisänimiä
Flavius Claudius.
Nimet ovat enimmäkseen nominatiivissa. Datiivia käyttivät Honorius, Valentinianus III, Marcianus,
Euphemia ja Leontius. Poikkeuksellisia ovat Leo I:n, Zenon sekä Basiliscuksen ja Marcuksen genetiivi.



 
KEISARINNAT

                     
Keisarinnoilla ei ollut virallista roolia, joten heidän arvonimiensä tausta on hämärän peitossa. Eudoxian
muotokuvan yläpuolelle lisättiin Jumalan käsi, joka jäi käyttöön kaikille keisarinnoille Zenonikseen asti.
Licinia Eudoxia on ensimmäinen keisarinna, jonka käsissä on ristipallo ja pitkä sauva. Ariadne toimi
hallitsijana Zenon kuoltua.
 

Nimet
 

Idässä nimi Aelia oli vakio: AEL ... AVG. Aelia oli Flaccillan etunimi, mutta Eudoxialla ja myöhemmillä
keisarinnoilla sen käyttöä on vaikea selittää. Eräs selitys liittyy Jerusalemiin, jonka Hadrianuksen antama
uusi nimi oli Aelia Capitolina.
Lännen keisarinnojen nimet viittaavat Valentinianuksen sukuun, esim. Justa Grata Honoria ja Galla
Placidia. Anthemiuksen keisarinna oli Marcianuksen tytär, joten tämän nimenä esiintyy Aelia Marcia
Euphemia.
 

TAKASIVUT
 
Tyyppien ja tekstien tavanomaisuus jatkui ja kaivertajien taito huononi. Victoria on edelleen pääosassa
rahoilla. Voittoa kuvaa siivekäs Victoria tai itse keisari. Teksti ei ollut aina tarpeen, mutta kaksi yleisintä
ovat: VICTORIA AVGVSTORVM ja SALVS REI PVBLICAE.
Keisari esiintyy kuvissa monessa yhteydessä. Arvomerkkeinä ovat lippu, pitkä ristisauva, kilpi tai pallo
jonka päällä on Victoria tai risti. Joskus jalan alla on vanki. Tavallinen teksti on GLORIA
ROMANORVM.
Pitkään soliduksilla oli vain kaksi tyyppiä: keisari kädessään lippu ja jalan alla vanki tai keisari käsissään
pitkä risti ja Victoria-pallo (myöhemmin ristipallo).
Kun mukana oli kaksi tai kolme keisaria, noudatettiin tarkkaa järjestystä. Vanhempi on oikealla puolella
tai keskellä. Jos nuori keisari oli lapsi, hänet voitiin esittää keskellä muita pienempänä. Keisarinna
esiintyy parilla AE- tyypillä ja joillakin kultarahoilla.
Keisari on esitetty takasivulla myös konsulina valtaistuimella.
 
 
 

Rooma ja Konstantinopoli
 

Säännöllisiä tyyppejä olivat pääkaupunkien henkilöitymät. Konstantinopolilla on jalkansa alla laivan
keula. Molemmat kaupungit ovat yhdessä kaksoissoliduksella.
 

Votumit
 

Tärkeä tyyppi esitti keisarin viisivuotiskaudet seppeleessä. Vuoden 397 jälkeen tyyppi keskittyi idän
hopealle. Marcianus yhdisti votumit lyhennettyinä Salus Rei Publicae-tyyppiin. Theodosius II:n tekstiä
VOT XXXV MVLT XXXX jäljiteltiin myöhemmin.
 
 

Keisarin häät
 

Vuonna 437 lyötiin soliduksia tekstillä FELICITER NVBTIIS Valentinianus III:n ja Licinia Eudoxian,
vuonna 450 Marcianuksen ja Pulcherian sekä vuonna 491 Anastasiuksen ja Ariadnen häiden kunniaksi.
 

Risti ja kristogrammi
 

Kun risti tai kristogrammi on päätyyppinä, teksti on yleensä SALVS REI PVBLICAE. AE4:llä risti ja



teksti CONCORDIA ovat kerettiläisyyden vastakohtana.
 

Linnut ja pedot
 

Kotka esiintyy Zenon puolen siliquan rahoilla. Leo I:n pronssirahoilla on yleinen Leijona, joka viittaa
hauskasti keisarin nimeen.
 

Linnoitettu portti
 

Portti ilmestyi rahoille 200- luvun lopulla ja esiintyy joillakin Lännen pronssirahoilla. Valentinianus III:n
rahoilla se saattaa kuvata keisarin saapumista kaupunkiin.
 

Monogrammit
 

Uusi tyyppi on keisarin monogrammi. Theodosius II aloitti tyypin, jossa on sekaisin latinan ja kreikan
kirjaimia. Macrianuksen monogrammi on Antiokiassa ymmärretty osittain väärin. Leo I käytti kahta
erilaista monogrammia. Basiliscuksen monogrammi on taitamattomasti laadittu. Zenon monogrammista
on useita variantteja. Lännen keisarien monogrammin käyttö oli vähäisempää.
 

KIELI JA KIRJAIMET
 
Koko 400- luvun rahoilla käytetään latinaa, mutta kreikan kirjaimia tulee mukaan ajoittain. Työpajojen
numerointiin käytettiin kreikan aakkosia. Latinaa taitamattomat kirjaimien kaivertajat paljastuvat Idän
rahoilla. Diftongi AE degeneroituu usein pelkäksi E- kirjaimeksi.
 

Kirjaimien muoto
 

Kirjaimien muoto kertoo enimmäkseen kaivertajan taidoista. Alla on lueteltu poikkeavia ja epätavallisia
muotoja, varsinkin niissä tapauksissa, joissa kaivertaja on erehtynyt.
A: Noin vuonna 450 jää vaakaviiva pois tai se on vinossa. Leo I:n AE4:llä viiva on usein v:n muotoinen.
Joskus A on ylhäältä avoin, H:n näköinen. Numerona 1.
B: D- kirjaimesta muutettu B esiintyy 400- luvun lopulla Lännen kultarahoilla. Joskus B on alhaalta
avoin, kuten R. Pieni b ilmestyy Theodosius II:n soliduksille ja Leo I:n AE4:lle.
   Joskus B:n paikalla on V. Numerona 2.
C: C saattaa esiintyä joskus G:n paikalla.
D: Muuttuu joissakin Zenon rahoissa kreikan deltaksi.
E: Kaarevaselkäisenä E on yleensä numero 5, mutta esiintyy myös tekstissä ja rahapajan merkissä.
G: On joskus kuin C. Vuonna 400 Lännen kaivertajat liioittelivat poikkiviivaa.
H: Jäi pois joillakin Honoriuksen pronssirahoilla. Numerona 8.
I: Numerona 10.
L: On joskus huolimattomasti kaiverrettuna kuin I. Kreikan lamda on joillakin Leo I:n pronssirahoilla.
M: Ei aina erotu kirjaimesta N.
N: Saattaa joskus tarkoittaa kirjainta M. Sekaantuu varsinkin rahapajan merkissä kirjaimeen H.
R: Esiintyy joskus kirjaimena B.
S: Numerona 6.
T: Kaarevajalkainen muoto esiintyy Marcianuksen hallituskaudella, ja kreikan tau Leo I:n ja
Basiliscuksen rahoilla.
V: Kirjaimet V ja U pyrittiin erottamaan toisistaan, joten kaareva muoto esiintyy joillakin rahoilla.
Z: Numerona tämä on 7 ja Zenon rahoilla esiintyy peilikuvana tai kaatuneena (N).
 
Numeroista välillä 1 – 10, jotka eivät esiinny yllä ovat:
3 = Γ,  4  =  Δ  ja  9  =  Θ.
 
 



 
HALLITSIJAT

 
IDÄN KEISARIKUNTA

 
ARCADIUS

19.1.395 - 1.5.408
Honorius, Theodosius II (10.1.402 -) ja

Eudoxia (9.1.400 - 6.10.404)
 
Arcadius syntyi ehkä vuonna 377 ja oli Theodosius I:n ja Aelia Flaccillan vanhempi poika. Hänet
ylennettiin keisariksi 19.1.383. Hän oli keisarina vaatimaton kyky ja oli vahvempien henkilöiden
vaikutuksen alainen. Kaunis käsiala on ainoa hänen mainittu saavutuksensa. Hänellä oli poika,
Theodosius II ja neljä tytärtä, mm. Pulcheria. Hän kuoli 31- vuotiaana.
Hänellä oli onni, ettei hänen hallituskaudellaan puhjennut vakavia sotia, ja että hänellä oli uskollisia ja
päteviä kenraaleja ja ministereitä.
 

Konstantinopoli, kulta
 

Theodosius I:n kuollessa 17.1.395 solidustyyppinä oli VICTORIA AVGGG. Idän käytännön mukaan yksi
G jäi pois. Eudoxian nimiin lyötiin rahaa, kun hänet nimitettiin Augustaksi 9.1.400.
Theodosius II:n nimitys keisariksi 10.1.402 aiheutti lisä- G:n.
Arcadiukselle luotiin uusi tyyppi: NOVA SPES REI PVBLICAE. Tämä teksti olisi sopinut paremmin
uudelle keisarille. Theodosiuksen muotokuva on hyvin pieni, mutta suureni myöhemmin. Vuonna 403
takasivulle lisättiin tähti. Arcadiuksen kuoltua 1.5.408 jatkettiin kolmen G:n tekstiä hetken aikaa.
 

Hopea
 

Hopearahaa lyötiin vain vähän. Raskaasta miliarensista tunnetaan yllättäen myös Eudoxian nimiin
lyötynä. Votumi- siliquaa (X/XX) lyötiin vaatimattomia määriä vuosina 395 - 403 merkillä CONS ja 403
- 408 merkillä CONS*.
 

Thessalonica, kulta
 

Thessalonicassa lyötiin vain soliduksia. Kolmas G poistettiin vasta vuonna 397. Theodosius II:n nimitys
muutti täälläkin tekstiä, samoin tähti ilmestyi vuonna 403.
 

Pronssi
 

Kaikki rahapajat löivät Idässä pronssirahaa Thessalonicaa lukuunottamatta. AE2 GLORIA
ROMANORVM lyötiin vuonna 395. Lain 12.4.395 mukaan tämän rahan lyönti loppui, ja sen korvasi
AE3 VIRTVS EXERCITI, jota lyötiin Theodosius II:n nimitykseen asti. Aluksi se oli hyvin toteutettu,
mutta myöhemmin laatu huononi (varsinkin Antiokiassa). Rahan keskipaino on 2,33 g, mutta vaihtelu on
suuri (1,18 ... 4,39 g).
AE3 GLORIA ROMANORVM, jossa on keisarinna valtaistuimella, lyötiin Eudoxian nimiin. AE3
CONCORDIA AVGG ilmestyi alettaessa lyödä rahaa Theodosius II:n nimiin vuonna 402. Eudoxian
tyypiksi vaihtui tällöin SALVS REIPVBLICAE.
Eudoxian kuoltua 6.10.404 lyötiin AE4 CONCORDIA AVG(GG) runsaana. Sen keskipaino on alle 1g.
AE3 GLORIA ROMANORVM lyötiin vuodesta 406 alkaen keskimäärin 1,69 gramman painoisena.
 

THEODOSIUS II
1.5.408 - 28.7.450

Honorius (- 15.8.423), Valentinianus III (23.10.425 -),
Pulcheria (4.7.414 -), Eudocia (2.1.423 - 443),



Placidia (424 -) ja Licinia Eudoxia (6.8.439 -)
 
Theodosius II oli Arcadiuksen ja Eudoxian poika. Hän syntyi 10.4.401 ja hänet nimitettiin keisariksi
10.1.402. Hänestä tuli Idän ainoa keisari Arcadiuksen kuoltua ja meni naimisiin Eudocian kanssa 7.6.421.
Ainoa henkiin jäänyt lapsi oli Licinia Eudoxia, joka syntyi vuonna 422. Theodosius oli koko ikänsä
suvun naisten johdettavana. Onneksi hänellä oli uskolliset alaiset. Hän kuoli pudottuaan hevosen selästä
metsästysretkellä.
 

Kulta
 

CONCORDIA AVGG jatkui samantyyppisenä kuin ennen. Honoriuksen nimiin lyötiin huomattavasti
vähemmän kuin Theodosiuksen. Noin vuonna 416 lyönti keskeytyi. Vuonna 420 soliduksia lyötiin taas
runsaasti. Pulcheria (s. 19.1.399) nimitettiin Augustaksi 4.7.414, jolloin hänen nimiinsä lyötiin solidus
SALVS REIPVBLICAE. VOT XX MVLT XXX lyötiin soliduksille vuodesta 420 alkaen.
Theodosiuksen soliduksesta tunnetaan väärennös, ja Cigoin tekemä Pulcherian solidus jäljittelee
Ravennan tyyliä.
Valentinianus III nimitettiin alikeisariksi 23.10.424 ja hänet kuvattiin aluksi takasivulla keisarin rinnalla.
Keisariksi hän yleni 23.10.425. Licinia Eudoxiasta tuli Augusta 6.8.439, ja hänen nimensä oli joillekin
leimasimen kaivertajille vieras.
Valentinianuksen ja Licinia Eudoxian häiden kunniaksi lyötiin 29.10.437 uusi tyyppi FELICITER
NUBTIIS, jossa Theodosius seisoo hääparin keskellä.
 

Jäljitelmät
 

Theodosiuksen solidukset, joilla on teksti VICTORIA AVGGG, ovat vanhoja jäljitelmiä, joissa on aiempi
etusivu kuin takasivu.
 

Hopea
 

Raskas miliarensis sai tällä kaudella tähden takasivulle. Sitä lyötiin vähän vain Theodosiuksen nimiin.
Kevyt miliarensis sai vuonna 1960 löytyneen aarteen ansiosta uutta tutkimusmateriaalia. Aarteessa oli
kolmisenkymmentä Honoriuksen ja noin sata Theodosiuksen rahaa.
Siliqualla on merkkinä vain CONS* ja keisarin rahat ovat votumityyppisiä: X/XX ... XXX/XXXX.
Vuoden 430 jälkeen paino laski 2,00 grammasta 1,80 grammaan ja edelleen 1,35 grammaan.
Keisarinnan siliquassa on risti seppeleessä.
 

Pronssi
 

Arcadiuksen kuoltua AE3 GLORIA ROMANORVM tyyppiin jäi vain kaksi keisaria. Suurin tuotanto oli
aluksi Cyzicuksen rahapajalla.
Vuosilta 423 - 425, jolloin Theodosius oli "yksin" vallassa on AE3, jonka takasivulla seisoo vain yksi
keisari ja teksti on GLOR ORVIS TERRAR. Tämä on harvinaisempi kuin vain Konstantinopolissa lyöty
CONCORDIA AUGU (tai AGA). Keisarinnojen tyyppinä oli valtaistuimella istuva keisarinna.
Joillakin vuoden 425 jälkeen lyödyillä rahoilla on Valentinianus III. AE2 lyötiin Chersonia varten
Konstantinopolissa. Muuten lyötiin vain AE4:ää. Vuoteen 435 ajoittuu yleinen, mutta aina
sekavatekstinen VT XXXV.
Theodosiuksen viimeinen tyyppi on monogrammi seppeleessä. Se on suhteellisen harvinainen. Tätä on
jäljitelty runsaasti ja se oli mallina Marcianuksen monogrammirahoille.
 

MARCIANUS
24.8.450 - 31.(?) 1.457

Valentinianus III (- 16.3.455), Pulcheria (- 7.453) ja
Licinia Eudoxia (- 16.3.455)

  



Marcianus ei ollut kovin ansioitunut sotilas. Ilmeisesti Magister Militum Ardabur ja hänen poikansa
Aspar vaikuttivat siihen, että Pulcheria hyväksyi hänet keisariksi Theodosius II:n kuoltua. Roomassa
Marcianus tunnustettiin vasta 30.3.452.
Hän osoittautui hyväksi hallitsijaksi. Hän antoi tyttärensä Euphemian Anthemiuksen puolisoksi. Osa
hänen maineestaan perustuu oikeaoppisuuteen, joka kävi ilmi Chalcedonin kirkolliskokouksessa.
Marcianus kuoli 65- vuotiaana.
 

Kulta
 

Marcianuksen muotokuvissa on silmiinpistävä jalokivi diadeemissaan kypärän edessä. Häätyyppi on
ilmeisesti hallituskauden aikaisimpia. Marcianuksen tavallisin tyyppi on VICTORIA AVGGG, jonka
kolmelle G:lle ei ole perustetta.
 
 
 

Hopea
 

Raskas miliarensis lyötiin perinteiseen tyyliin, muotokuvassa näkyy parta.
Kevyt miliarensis säilyi tyypillisenä (GLORIA ROMANORVM).
Siliquaa lyötiin kaksi antia. Toisessa säilyivät Theodosiuksen votumilukemat: VOT/MVLT/XXXX ja
toisessa on teksti SAL/REI/PUI.
 

Pronssi
 

Marcianukselta ei tunneta AE2- rahaa. AE4:llä tyyppinä on monogrammi seppeleessä. Monogrammista
tehtiin eri versioita ja rahaa jäljiteltiin paljon. Rahapajat Thessalonica, Heraclea, Konstantinopoli,
Nicomedia, Cyzicus ja Antiokia olivat toiminnassa. Antiokiassa käytettiin tyyppinä myös Theodosiuksen
ristiä seppeleessä ja monogrammin kaivertajat eivät olleet aina selvillä kirjainten muodoista.
 

LEO I
7.2.457 - 18.(?) 1.474

Leo II (10.473 -), Verina
 
Leo oli sotilas ja Marcianuksen kuollessa tribuunina Selymbriassa. Myös hän oli Asparin suosikki, mutta
hylkäsi tämän painostavan vaikuttajan. Leo oli naimisissa itseään paljon nuoremman Verinan kanssa, ja
heillä oli tytär Ariadne. He saivat toisen tyttären, Leontian Leon ollessa keisarina. Vuonna 470 Leo
nimitti Asparin pojan, Patricuksen alikeisariksi ja antoi tälle puolisoksi Leontian. Asparin kaaduttua
vuonna 471 Patricus menetti sekä arvonimensä että vaimonsa. Leontian sai puolisoksi sitten Marcianus,
Lännen keisari Anthemiuksen poika.
Ariadnen poika Leo nousi vallanperijäksi ja hänestä tehtiin alikeisari ja myöhemmin keisari. Ariadne oli
mennyt naimisiin Zenon kanssa vuonna 466 (tai 467). Leo II oli hetken yksin vallassa isoisänsä kuoltua
73- vuotiaana.
 

Kulta
 

Leon kultarahat voidaan jakaa tyylin, kirjaimien ja tyypin perusteella kolmeen ryhmään. Kaksi
ensimmäistä erottuu helpoiten kirjaimen C ja etusivun keihään asennon avulla. Ensin C oli kulmikas ja
sitten pyöreä. Kolmannessa ryhmässä on mukana Leo II, joka nimitettiin keisariksi 25.(?) 10.473.
Thessalonicassa lyötiin poikkeuksellisen suuri anti soliduksia vuonna 466.
 

Hopea
 

Raskas miliarensis on hyvin harvinainen.
Kevyt miliarensis oli edelleen tyyppiä GLORIA ROMANORVM.



Siliqualla jatkui Marcianuksen SAL/REI/PUI seppeleessä. Samaa tyyppiä esiintyy runsaasti myös
poikkeavasti tehtynä. Niissä on yleensä väärin kirjoitettu Leon arvonimi (PEPRET) ja ne painavat vain
0,71 g, joten niitä on pidetty puolen siliquan rahoina. Ne lienevät kuitenkin osa järjestelmällisistä
jäljitelmistä.
 

Pronssi
 

AE2 lyötiin Chersonia varten. Tällä esiintyy Verina etusivulla.
Tekstit ovat huolellisin kirjaimin kaiverrettuja, mutta kirjaimet ovat enemmän tai vähemmän sekaisin.
Tämä raha kävi kymmenen nummuksen rahasta Anastasiuksen uudistuksen jälkeen. Aluksi keskipaino on
4,97 g ja merkki CONE. Leon rahan tyyppi on VIRTVS EXERCITI, keisari lippu ja vanki. Verinan rahan
tyyppi on SALVS REIPVBLICAE, istuva Victoria. Toinen ryhmä lyötiin vain Leon nimiin ja sen
keskipaino on vain 4,00 g. Merkki on CON. Teksti yrittää olla Salus Reipublicae, mutta vaihtelevalla
menestyksellä.
AE4 alkoi Theodosiuksen tyypillä, teksti TV/XXX/V ja merkki CON. Sitten lyötiin seuraavat tyypit:
- Leijona seppeleessä,
- Monogrammi kirjaimista LEON(I)S,
- Keisari, pitkä risti ja vanki,
- Keisarinna ja kirjaimet bE,
- "Kreikkalainen" monogrammi kirjaimista LEONTA (N nurinpäin),
- Kaksi keisaria valtaistuimella välissään risti.
Näitä lyötiin kaikissa Idän rahapajoissa, mutta vain Konstantinopolissa kaikkia tyyppejä. Rahat on lyöty
huonosti ja teksteissä, jos ne näkyvät, on paljon virheitä.
 

LEO II ja ZENO
(ensimmäinen kausi)

Leo II (18.1.474 - 17.(?) 11.474),
Zeno (9.2.474 - 9.1.475)

                     
Leo II, Zenon ja Ariadnen poika, syntyi vuonna 467. Hänen isoisänsä Leo I nimitti hänet keisariksi. Leo
II kruunasi isänsä pian Leo I:n kuoltua ja kuoli itse jo samana vuonna seitsemänvuotiaana. Zeno jäi
keisariksi, mutta hänet syöksi vallasta Leo I:n leski Verina. Zeno ja Ariadne onnistuivat pakenemaan
Isauriaan 9.1.475.
   

Kulta
 

Edellisen kauden tyyppi jatkui, takasivun keisarilla on nyt diadeemi. Kahden keisarin tyypissä nuorempi
ja pienempi on oikealla.
 

Pronssi
 

Tälle kaudelle ei ole voitu varmuudella ajoittaa pronssirahaa. AE4, jossa on Leo etusivulla ja Zenon
monogrammi takasivulla on joko kaivertajan erehdys tai jäljitelmä.
 

ZENO, karkotettuna
 

Antiokian solidus sopii parhaiten tälle kaudelle. Se on tehty tyylillä, joka jättää häpeään samanaikaiset
Konstantinopolin rahat. Sillä ei ole yhteisiä piirteitä Leontiuksen vuonna 484 Antiokian rahoihin. Tyyppi
on tavanomainen Victoria Auggg, merkkinä ANTIOB. Etusivun teksti on DN ZENO PERPET AVG.
 

BASILISCUS
9.1.475 - 8.476

Marcus ja Zenonis
 



Basiliscus oli Verinan veli. Hänen sotilasuransa ei ollut kehuttava, hän epäonnistui täysin vuoden 468
sotaretkellä vandaaleja vastaan. Verinan suunnitelmien vastaisesti hän nousi valtaistuimelle ja Verinan
suosikki Patricus telotettiin. Basiliscus nimitti veljensä Marcuksen ensin alikeisariksi ja sitten keisariksi
sekä vaimonsa Zenoniksen Augustaksi. Hänen hallintansa oli hapuilevaa, ja hän joutui riitoihin kirkon
kanssa. Hänen epäsuosionsa takia Zenon oli helppo kaapata valta takaisin ja karkottaa Basiliscus
perheineen Cappadokiaan.
 

Kulta
 

Tavanomaista tyyppiä VICTORIA AVGGG lyötiin huomattava määrä. Aluksi muotokuva oli pieni, mutta
suureni pian. Kasvot ovat tällöin oudosti kohti oikeaa olkapäätä. Zenoniksen solidus lyötiin aikaisessa
vaiheessa, ennen Marcuksen nimittämistä keisariksi.
Aikalaisessa jäljitelmässä on Anastasiuksen toisen soliduksen takasivu. Nykyajan väärennöksessä on
Justinianuksen soliduksen takasivu.
Semissiksellä oleva kristogrammi on joskus peilikuvana.
Tremissiksiä lyötiin yllättävän runsaasti.
 

Hopea
 

Ainut tunnettu raskas miliarensis näyttää valetulta, mutta saattaa olla kopio autenttisesta rahasta.
 

Pronssi
 

AE2, jossa on Gloria Romanorum takasivu, on melko varmasti paranneltu Valentinianus I:n raha.
AE4:llä on monimutkainen monogrammi ja etusivun teksti on lähes aina lukukelvoton. Zenoniksen
nimiin lyötiin lähes yhtä paljon kuin Basiliscuksen. Hänen monogramminsa on selkeä ja etusivun
tekstinsä A ZENONIS. Marcuksen ja Basiliscuksen yhteinen monogrammi muodostuu kirjaimista BAS
MAR. Toisella tyypillä on kaksi keisaria valtaistuimella. Etusivun tekstiksi on koottu eri rahoilta: DN
bASIL ET MAR P AVG.
 

ZENO
8.476 - 11.4.491 (toinen kausi)

Leo Caesar (n.476 - 477), Ariadne
 
Zeno hylkäsi isaurialaisen nimensä Tarasis tultuaan Konstantinopoliin vuonna 466. Vaikka hän ei ollut
suosittu keisari, hän pääsi takaisin valtaan vielä epäsuositumman Basiliscuksen karkotuksen jälkeen. Hän
pystyi säilymään vallassa kapinoista ja kansain-vaelluksista huolimatta, kunnes kuoli 60 (tai 65) -
vuotiaana.
Ariadne valitsi puolisokseen sitten Anastaniuksen ja kuoli vasta vuonna 515.
Zeno nimitti Basiliscuksen pojan alikeisariksi ja rahoilta päätellen tämä sai nimekseen Leo Caesar.
 

Kulta
 

Kaikki solidukset ovat Victoria- tyyppiä, mutta niitä lyötiin useita sarjoja. Lännen hallitsijat jäljittelivät
Zenon rahoja. Näistä osa on mielikuvituksellisia. Ariadnen nimiin lyötiin kaksi ryhmää kultarahoja,
joiden muotokuvan yltä puuttuu Jumalan käsi.
 

Hopea
 

Thessalonicassa lyötiin kevyttä miliarensista, jossa on merkki THSOB.
Siliqua lyötiin Konstantinopolissa. Aluksi tekstinä oli SRI/REI/RUL ja merkkinä CONOS*. Sitten paino
nousi 2.00 grammaan ja teksti muuttui barbaarisemmaksi. Tavoitteena oli kai VOTIS MVLTIS.
 

Pronssi



 
Zenon pronssiraha on monimutkainen ja ongelmat lisääntyvät, jos yrittää erottaa lukukelvottomista
teksteistä jotain järjestelmää.
AE2 lyötiin Chersonia varten, kuten aiemmin, mutta kevyempänä.
AE3 painaa keskimäärin 1,50 g. Takasivun tyyppinä on Victoria raahaamassa vankia tai yleisemmin
keisari seisomassa. Tästä tunnetaan poikkeuksellisen siisti kappale, joka on ilmeisesti nykyaikainen
väärennös.
Monogrammivariantteja on lukuisa määrä AE4:llä. Keskipaino on 1,00 g.
 

LEONTIUS
19.7.484 - 488

 
Kapinalliset valitsivat Leontiuksen keisariksi sattumalta. Hänen joukkonsa miehittivät Antiokiaa 12
päivää. Kapinallisten oli pakko perääntyä Isauriaan ja antautua piirityksen jälkeen. Leontius teloitettiin
Seleuciassa vuonna 488.
 

Kulta
 

Leontiuksen solidukset lyötiin Antiokiassa (ANTOB). Vain kolme kappaletta tunnetaan.
 

Pronssi
 

AE4, jossa Leo I:n monogrammiin on lisätty T, on arveltu olevan Leontiuksen lyöttämä.
Nykyajan väärennöksissä on selvä Leontiuksen monogrammi ja lukukelpoinen etusivun teksti.
 
 

LÄNNEN KEISARIKUNTA
 

HONORIUS
17.1.395 - 15.8.423

Arcadius (- 1.5.408), Theodosius II (10.1.402 -),
Constantius III (8.2.-2.9.421),

Placidia (8.2.421 - 423)
                     
Honorius syntyi 9.9.384 ja oli Theodosius I:n ja Flaccillan nuorempi poika. Hänestä tuli keisari 23.1.393.
Lännen keisari hänestä tuli 17.1.395 Theodosiuksen kuoltua.
Hän otti puolisokseen Stilichon tyttären Marian (398) ja tämän kuoltua Thermantian (408 - 415). He
eivät saaneet lapsia. Honorius ei sekaantunut merkittäviin asioihin hallituskaudellaan, jolloin Roomaan
hyökättiin (24.8.410) ja valtakunta alkoi hajota.
Honoriuksen rahanlyönti heti Theodosiuksen kuoltua oli suoraa jatkoa Eugeniuksen kukistumisen
(6.9.394) jälkeen aloitetulle rahanlyönnille. Hovi asettui Milanoon, jossa lyötiin Idän tyyppisiä soliduksia
ja tremissiksiä.
Roomassa ja Aquileiassa lyötiin AE4- rahaa, kuten aiemmin. Idän AE3- ja AE2- tyyppejä ei yritettykään
lyödä.
 
 
 
 
 

I jakso, 395 – 402
 

Kulta
 

Solidusjäljitelmiä esiintyy runsaasti ja kaikki on lyöty Honoriuksen nimiin, vaikka joissakin on kopioitu



Valentinianus III:n takasivuja.
 

Hopea
 
Kaikissa hopearahoissa on Milanon merkki MDPS. Näitä on löytynyt runsaasti Britanniasta.
 
 

Pronssi
 

Rahanlyönti jatkui Trierissä, Lyonissa ja Arlesissa Victoria Auggg- tyyppisenä. Roomassa ja Aquileiassa
jatkettiin tyypillä Salus Reipublicae.
 

II jakso, 402 - 1.5.408
 

Kulta
 

Tämän kauden perustyyppiä lyötiin vuoteen 425 asti. Lännen soliduksille tyypillinen G, jossa on pitkä
poikkiviiva, tuli ensin käyttöön Milanossa.
Tätä yleistä solidusta on väärennetty harvoin. Becker teki Arcadiuksen, Constantius III:n ja Johanneksen
rahoja.
 

Hopea
 

Raskas miliarensis VOT/X/MVLT/XX tunnetaan kummankin keisarin nimissä.
Kevyt miliarensis VIRTVS EXERCITVS lyötiin sekä Roomassa että Ravennassa.
Siliquaa VIRTVS ROMANORVM lyötiin paljon Roomassa ja vähemmän Ravennassa.
Puoli siliquaa on lyöty Roomassa ja Ravennassa.
 

Pronssi
 

Nyt lyötiin vain AE3 VRBS ROMA FELIX, merkkinä OF P/SMROM jne. Sitä lyötiin lähes yksinomaan
Roomassa vuodesta 404 alkaen Arcadiuksen, Honoriuksen ja Theodosius II:n nimiin. Rahojen tyyli ja
valmistustapa huononivat nopeasti. Viimeisimmät rahat lyötiin paksuille aihioille, jolloin osa tekstiä jäi
aihion ulkopuolelle. Kellertävässä metallissa on kuparin lisäksi lyijyä ja tinaa.
 

III jakso, 1.5.408 –
 

Kulta
 

Soliduksen teksti säilyi, mutta tyyppi muuttui. Nyt Jumalan käsi kruunaa keisarin, jolla on pitkä sauva ja
jalan alla leijona. Honoriuksen muotokuvassa näkyy parta. Merkkinä on R V/COB.
 

Hopea
 

Raskas miliarensis lyötiin tekstillä VOT/XV/MVLT/XX.
Siliqualla on uusi teksti VRBS ROMA. "Trierin" Urbs Roma siliquat ovat jäljitelmiä. Trierissä lyötiin
VICTORIA AVGG siliquat merkillä TRMS noin vuonna 413. Näitäkin on jäljitelty.
Puoli siliquaa lyötiin Ravennassa (RV).
Cigoi teki tremissisleimasimillaan myös hopearahaa.
 

Pronssi
 

Arcadiuksen kuoltua Lännen pronssirahaa lyötiin vain Honoriuksen nimiin. Roomassa lyötiin melko suuri
AE2, jonka keskipaino on yli 7 g.  Tämä rahakoko oli suosittu Espanjassa. Teksti on REPARATIO



REIPVBL ja merkki SMRP.
AE3:n keskipaino on 2.25 g ja teksti GLORIA ROMANORVM. Tätä lyötiin Roomassa neljässä
työpajassa. Samaa tyyppiä lyötiin myös Aquileiassa.
AE4 VICTORIA AVGG on hyvin yleinen, vaikka sitä lyötiin vain Roomassa merkillä P/RM. Keskipaino
on 1,25 g.
Galliassa jäljiteltiin AE3:a Honoriuksen hallituskauden lopulla.
 
 

PRISCUS ATTALUS
409 - 410 ja 414 - 415

 
 
Attalus oli Rooman senaatin lähettiläs, joka nimitettiin vuonna 409 prefektiksi. Vuoden 409 lopulla
Alaric julistutti hänet keisariksi ja kesällä 410 siirrätti hänet Riminille. Attalus seurasi visigoottien
mukana Galliaan, jossa hänet julistettiin uudelleen keisariksi vuonna 414. Visigoottien perääntyessä
Attalus yritti paeta, mutta joutui Honoriuksen käsiin. Hänet pahoinpideltiin ja karkotettiin Liparille.
Konstantinopolissa Attaluksen kukistumista juhlittiin 28.6.416.
Roomassa Attaluksen rahaa löi pätevä henkilökunta. Galliassa hän käytti ehkä samaa pajaa kuin Jovinus.
 

Rooma, kulta
 

Teksti VICTORIA AVGVSTI osoittaa selvästi, että Honorius oli hylätty. Etusivun teksti on IMP
PRISCVS ATTALVS PF AVG.
Toinen tyyppi on INVICTA ROMA AETERNA, jota pidetään esimerkkinä mahdollisimman
totuudenvastaisesta propagandasta. Tässä on etusivun teksti PRISC ATTALVS PF AVG, ja muotokuva
on aivan Honoriuksen näköinen.
Valetulla Attaluksen väärennyksellä on Flavius Victorin takasivu Bono Reipublice Nati.
 

Hopea
 

Siliqua- tyypillä VOT/V/MVLT/X on merkki PST ja etusivulla teksti IMP PRISCVS ATTALVS PF
AVG.
Tyypillä INVICTA ROMA AETERNA on merkki PST ja etusivulla teksti PRISC ATTALVS PF AVG.
Puoli siliquaa on tyypillinen VICTORIA ROMANORVM.
Eremitaasin siliqua Virtus Romanorum on ilmeisesti muutettu Theodosius I:n siliqua.
Hyvin suuria hopearahoja lyötiin neljä kappaletta naulasta, joka vastannee solidusta. Ne ovat soliduksen
tyyppisiä, merkkinä on RMPS.
 

Pronssi
 

AE3 on aika heikko VICTORIS ROMANORVM, jolla merkki OF P/SMVRM.
Kirjaimet ovat usein peilikuvana ja etusivun teksti pitkä.
Muunneltuja Valentinianuksen rahoja ja niistä valettuja kopioita tunnetaan useita.
 

Narbonne, kulta
 

Ranskan kuninkaallisessa kokoelmassa on kuvattu solidus RESTITVTIO REI P, jolla on merkki N
B/COMOB, mutta raha on kadonnut.
 

Hopea
 

Siliqua on alipainoinen (n. 1 g). Äskettäin löydetyllä siliqualla on teksti RESTITVTIO RE P, ja epäselvä
merkki saattaa olla P]SR[V. Sama etusivu on VICTORIA AVGG- tyypin rahoilla, joilla on merkki
PSRV.



 
 

CONSTANTINUS III
aik. 407 - elo/syys. 411

Constans
 
Constantinus julistettiin keisariksi Britanniassa. Kaksi huonosti menestynyttä vallantavoittelijaa oli
epäonnistunut. Hänen nimensä odotettiin takaavan Konstantinus Suuren sadan vuoden takaisen
menestyksen toistumisen. Hän valtasikin nopeasti Gallian ja Espanjan sekä nimitti poikansa Constansin
alikeisariksi ja myöhemmin keisariksi. Honorius ehti hyväksyä hänet vastahakoisesti lyhyesti. Kun
Espanja menetettiin Maximukselle, Constantinus kukistettiin Arlesissa. Hän joutui vangiksi ja
teloitetuksi.
Rahaa Constantinus lyötti vasta vallattuaan Lyonin. Takasivun tekstin monikon mukaan rahanlyönti
voidaan jakaa kolmeen periodiin: 1) AVGGG, 2) AAAVGGGG ja 3) AAVGGG. Etusivulla on aluksi
teksti FL CL CONSTANTINVS AVG, ja toiselta periodilta alkaen DN CONSTANTINVS PF AVG.
 

Lyon, kulta
 

Soliduksen lipussa on X ja merkki aluksi L D/COM, johon pian lisättiin OB.
 

Hopea
 

Siliqualla on aluksi merkkinä LDPS tai LDPV, mutta myöhemmin SMLD.
Puoli siliquaa on uniikki. Sillä on risti alfan ja omegan välissä ja merkki SMLD.
 

Pronssi
 

AE4 Victoria Auggg on raportoitu satunnaisesti, mutta siitä ei ole tuoretta vahvistusta. Argillersin löytö
on tuonut tämän tyypin päivänvaloon, mutta rahapajan merkki on jäänyt aihion ulkopuolelle.
 

Trier, kulta
 

Soliduksilla seurattiin Lyonin mallia. Rahaa lyötiin paljon ja tyyli vaihteli suuresti. Merkki on TROBS.
Myöhemmin lyödyillä rahoilla on lipussa Y.
 

Hopea
 

Siliqualla on merkki TRMS, ja vaihteleva tyyli. Constansin nimiin lyödyt siliquat on ehkä lyöty eri antina
ja ne ovat hyvin harvinaisia. Niillä on merkki SMTR.
 

Arles,  kulta
 

Soliduksia on kaksi ryhmää: hyvä ja huono. Rahat ovat melko harvinaisia. Merkkinä esiintyy CONOB,
COMOB ja KONOB. Kaupungin nimeksi on saatettu palauttaa aiemmin käytetty Constantina.
 

Hopea
 

Siliquaakin on kaksi ryhmää, ensimmäisen merkki on SM AR.
Tästä on Cigoin väärennös.
Toisessa ryhmässä kirjaimet ovat suuria ja merkki KONT.
 

Nice(?), hopea
 

Yksi siliqua, joka on läheistä tyyliä Arlesin myöhäisen siliquan kanssa, tunnetaan merkillä NIC.



 
MAXIMUS BARCELONALAINEN

410 - 411
 
Maximus oli Gerontiuksen asettama nukkekeisari, joka pakeni barbaarien mukana Espanjaan. Vuonna
418 hän sekoitti uudelleen valtatasapainoa yrittäessään palata valtaan. Vuonna 422 teloitettiin
Ravennassa Maximus, mutta ei ole täysin varmaa onko kyseessä sama mies.
Maximuksen rahanlyönti on kiinnostanut varsinkin espanjalaisia numismaatikoita. Hänen rahansa ovat
yleisempiä, kuin hallituskauden luonteesta voisi päätellä. Rahoilla on helposti tunnistettava partainen
muotokuva ja teksti DN MAXIMVS PF AVG sekä merkkinä SMBA.
Vanhoissa luetteloissa nämä ovat joko Magnus Maximuksen tai Petronius Maximuksen yhteydessä.
 
 

Hopea
 

Siliquan teksti on jonkin verran sekava VICTOR A AAVGGG.
Cigoin väärennöksessä on parraton muotokuva. Uusiakin väärennöksiä tavataan.
 

Pronssi
 

AE2- rahan suosio Espanjassa heijastuu Maximuksen rahoilla. Tyyppinä on 300- luvun lopun keisari ja
polvistuva alamainen, mutta tekstinä on VICTORIA AVGGG. Rahan keskipaino on 4,25 g.
AE3 on huomattavasti yleisempi, sitä on löydetty huomattavia määriä Barcelonasta. Tyyppinä on
Victoria seppele ja palmunoksa käsissään ja tekstinä VICTORIA AVGGG. Keskipaino on 2,12 g.
 
 
 
 
 
 

JOVINUS
411 - 413

Sebastianus
 
Jovinus oli jaloa gallialaista sukua, ja hänet julisti keisariksi barbaarien liitto jo ennen kun Constantinus
III oli kukistunut. Hänen tukijansa olivat burgundit, alamannit ja frankit. Hän teki veljestänsä
Sebastianuksesta keisarin. Visigootit vangitsivat ja luovuttivat heidät Honoriuksen joukoille, jotka
surmasivat heidät Narbonnessa. Heidän päänsä tuotiin Ravennaan 30.8.413.
Jovinuksen rahat on lyöty tyylikkäämmin kuin Constantinus III:n rahat. Ne ovat selvästi harvinaisempia,
ja niitä lyötiin Trierissä, Lyonissa ja Arlesissa. Etusivun teksti on DN IOVINVS PF AVG. Solidukset
ovat normaalipainoisia, mutta siliquat painavat keskimäärin vain 1,43 g.
 

Trier, kulta
 

Kolme antia soliduksia lyötiin Trierissä. Yhdessä on teksti VICTORIA AVGG ja merkki TROBS ja
muissa RESTITVTOR REI P. Näissä on merkkinä joko TROBS tai T R/COMOB.
Cigoin väärennös on jälkimmäistä tyyppiä.
 

Hopea
 

Siliqualla on teksti VICTORIA AVGG ja merkki TRMS. Tyyppiä lyötiin myöhemmin Honoriuksen
nimiin ja jäljiteltiin runsaasti.
 

Lyon, kulta



 
Lyonissa lyötiin vain Restitutor- tyyppiä merkillä L D/COMOB.
 

Hopea
 

Siliquaa lyötiin melkoisesti vaihtelevina merkillä SMLD tai SMLDV. Cigoin väärennöksiä tunnetaan.
Puolta siliquaa tunnetaan vain muutama kappale.
 

Arles, kulta
 

Soliduksella on merkkinä A R/COMOB.
 

Hopea
 

Vain Jovinus käytti tekstiä Restitutor Rei P ja Sebastianus tekstiä Victoria Augg. Merkki on KONT.
Yksi hopearaha painaa 3,01 g ja saattaa olla viimeinen raskas siliqua.
Cigoi väärensi Sebastianuksen siliquan.
 

Muita väärennöksiä
 

Jovinuksen nimiin on tehty huomattava määrä mielikuvitusväärennöksiä. Joskus muita rahoja on
paranneltu (Julianus tai Jovianus). Sebastianuksen rahoiksi on muunneltu mm. Gratianuksen ja
Valentinianus II:n rahoja.
 
 

THEODOSIUS II
15.8.423 - 2.11.423 ja 5.425 - 23.11.425

Placidia
 
Vuoden 423 loppukesän ja syksyn rahoilla on yhteisiä leimasimia Honoriuksen ja Johanneksen rahojen
kanssa.
Vuonna 425 Länsi oli Theodosiuksen vallassa, vaikka aikomuksena oli luovuttaa valta Valentinianus
III:lle. Kun Placidia ja Valentinianus III olivat Aquileiassa Johanneksen kukistuttua, heille lyötiin siellä
samanaikaisia Konstantinopolin solidus-tyyppejä. Siliquatyypit olivat läntisiä.
 

Aquileia, kulta
 

Soliduksella on Idän tyyppi Salus Rei Publicae, ja merkkinä on AQ/COMOB. Placidian tyyppinä on
VOT XX MVLT XXX. Yhtä etusivun leimasinta on käytetty Roomassa ja Ravennassa.
 

Hopea
 

Urbs Roma siliqua, jossa on AQPS, ei sovi Theodosius I:n rahanlyöntiin.
Ryhmässä Placidian vääriä siliquoita on merkki AQMOC.
Puoli siliquaa VICTORIA AVGG, merkkinä AQ tunnetaan.
 
 

JOHANNES
20.11.423 - 5.425

Theodosius II
 
Johannes oli Primicerius Notariorum Honoriuksen kuollessa. Hänen keisariksi valintaprosessi on
tuntematon. Hänen lähettiläänsä kävivät Valentinianus III:n ja Theodosius II:n luona, mutta hän ei saanut
tunnustusta. Aetius lähti pyytämään apua hunneilta, mutta hän myöhästyi. Valentinianuksen joukot



vangitsivat Johanneksen ja surmasivat hänet väkivaltaisesti Aquileiassa. Illyria ja Afrikka jäivät
Johanneksen vallan ulkopuolelle.
Theodosiuksen ja Johanneksen soliduksilla on yhteisiä leimasimia. Roomassa on heille lyöty yhteinen
anti pronssirahaa.
 

Kulta
 

Yhtä Milanon solidusta lukuunottamatta kaikki kultarahat lyötiin Ravennassa. Muotokuvassa on parta.
Becker teki soliduksia ja käytti samaa takasivun leimasinta Arcadiukselle, Honoriukselle ja Constantinus
III:lle.
Semissiksellä on tavanomaisten votumien paikalla kristogrammi.
 

Hopea
 

Siliqualla on merkki RVPS. Gratianuksen Trierissä lyöty siliqua on muunnettu ja esiintynyt usein
myynnissä Johanneksen rahana.
Myös puoli siliquaa on hyvin harvinainen, merkkinä on RV.
Tästä on olemassa Cigoin väärennös.
 
 
 

Pronssi
 

AE4:ää lyötiin runsaasti Roomassa, suunnilleen saman verran sekä Theodosius II:n että Johanneksen
nimiin. Keskipaino on 1,25 g. Rahaa lyötiin viidessä työpajassa (P, S, T, Q ja E). Aluksi jatkettiin
lyömällä Honoriuksen tyyppiä VICTORIA AVGG, merkkinä P/RM. Päätyyppi on SALVS REIPVBLICE
merkkinä P/RM, PRM tai RMP. Huono lyönti hankaloittaa yksityiskohtien tutkimista.
Cigoin väärennös perustunee huonosti säilyneeseen kappaleeseen, ja siinä näyttää olevan teksti SALVS
ROMANORVM ja merkki TR.
Arlesissa lyötiin VICTORIA AVGG- tyyppi merkillä TCON.
 
 

VALENTINIANUS III
23.10.425 - 16.3.455

Placidia (- 27.11.450), Honoria (- 455) ja
Licinia Eudoxia (6.8.439 -)

 
Placidus Valentinianus syntyi 2.7.419 ja oli Constantiuksen ja Placidian toinen lapsi, Honorian veli. Hän
seurasi äitiään, kun tämä muutti Konstantinopoliin vuonna 423. 23.1.425 hänestä tuli alikeisari
Thessalonicassa ja myöhemmin keisari Roomassa.
Alkuvuosina valtaa piti keisarin äiti. Vartuttuaan hän oli mukavuutta rakastava ja jätti hallitustehtävät
muille. Lännen keisarikunta menetti suurimman osan Galliaa, Espanjan ja Afrikan Valentinianus III:n
kaudella. Hän otti puolisokseen Eudoxian, joka oli Theodosius II:n tytär, Konstantinopolissa 29.10.437.
He saivat kaksi tytärtä. Eudocia syntyi noin vuonna 438 ja Placidia ennen vuotta 443. Eudocia naitettiin
Gaisericin pojalle Hunericille, kun hän oli ollut hetken naimisissa Petronius Maximuksen kanssa. Placidia
meni naimisiin Olybriuksen kanssa.
Valentinianusta vastaan nousi kapina, kun hän surmasi kenraali Aetiuksen 21.-22.9.454. Aetiuksen
henkivartijat surmasivat Valentinianuksen 16.3.455.
Valentinianus ei hyväksynyt Marcianusta keisariksi kahteen vuoteen.
Kultarahat voidaan jakaa kolmeen sarjaan.
 

I sarja, 425
 
Soliduksen teksti on VICTORIA AVGGG koko hallituskauden. Tyyppinä on kaksi seisovaa keisaria



käsissään pitkä risti ja pallo.Pieni Valentinianus on Theodosiuksen vasemmalla puolella. Merkki on R
M/COMOB. Etusivulla on vain Valentinianus ja teksti alkaa DN PL tai PLA.
Tremissiksillä on vain tässä sarjassa Victoria Augustorum- tyyppi.
 

II sarja, 425 - n.430
 
Soliduksella on yhden keisarin versio edellisen sarjan tyypistä. Ravennan solidukset ovat yleisempiä kuin
Rooman.
 

III sarja, 430 – 455
 
Näin pitkällä sarjalla on tietenkin paljon vaihtelua. Rooman solidukset on lyöty myöhemmin kuin
Ravennan, ja myös Milanossa lyötiin soliduksia. Barbaarit jäljittelivät tämän sarjan rahoja runsaasti.
Myös nykyajan väärennöksiä esiintyy.
 

Hopea
 

Valentinianus lyötti hopeaa niukasti. Osa lyötiin Italiassa ja osa Trierissä.
Roomassa (RMPS) ja Ravennassa (RVPS) lyötiin siliquaa hallituskauden alussa.
Cigoin väärennöksellä on merkki AQCOM, ja vaikka se tunnetaan vain pronssisena, se on siliquan
tyyppiä.
Puoli siliquaa lyötiin merkeillä RM ja RV.
Trierin siliquat tulkittiin jäljitelmiksi, kunnes uudet löydöt vahvistivat määrityksen. Löydöissä oli myös
jäljitelmiä. Teksti on VIRTVS ROMANORVM ja merkki TRPS. Keskipaino on parhaimmilla kappaleilla
alle 1 g.
 

Pronssi
 

Rahojen huono laatu on johtanut Valentinianuksen pronssirahojen huonoon tuntemiseen. Täysin
kuvattavissa oleva raha on harvinaisuus. Aluksi lyötiin AE3 ja AE4, joita ei ole aivan helppo erottaa
toisistaan.
 

Aquileia
 

Aikainen AE3 on ilmeisesti lyöty Aquileiassa. Tyyppi on VICTORIA AVGG ja merkki ehkä AQ.
Etusivun teksti on DN VALENTINIANVS PF AVG. Keskipaino on 1,70 g.
 

Rooma
 

Aluksi jatkettiin Honoriuksen ja Johanneksen tyylillä. Valentinianuksen nimeä lyhennettiin.
AE3 VICTORIA AVGGG, merkkinä RMP, on hyvin harvinainen.
AE4 painoi aluksi keskimäärin 1,25 g. Merkki on P/RM. Myös Placidian nimiin lyötiin SALVS
REIPVBLICE- tyyppejä.
Noin vuonna 430 poistui etusivulta PLA Valentinianuksen nimestä.
AE3 VOT PVB painaa keskimäärin 1,50 g ja on tavallinen. Merkki on yleensä RM, ja työpajan kirjain on
joko ylhäällä tai alhaalla. VOT/XX seppeleessä, merkkinä RPM ei ole harvinainen ja sitä lyötiin ehkä
vuodet 434-435.
AE4 painaa noin 1,1 g. Työpajan merkki on usein aihion ulkopuolella. VICTORIA AVGG, merkkinä
P/RM oli aluksi tyyliltään elegantti. Tämä kahden Victorian tyyppi on tavallinen, kuten myös Victoris ja
vanki- tyyppi.
Vuoden 440 jälkeen lyötiin huonoa, lähes barbaarista rahaa, jolla on sekavat tekstit. Etusivulla on joko
DN VALENTIANO tai DN VALEN AVG. Koko on AE3 ja keskipaino 1,50 g. Seuraavissa tyypeissä ei
ole rahapajan merkkiä:
- VOT/XV seppeleessä (ei tavallinen),



- VICTO AVG, keisari, lippu ja vanki (harvinainen),
- risti seppeleessä (hyvin tavallinen),
- VICTO AVG, seisova keisari (hyvin tavallinen),
- [ SALVS REI PV ]BLICA, Victoria (hyvin harvinainen),
- [ VICTO ]R AVGVS, istuva Victoria (hyvin harvinainen).
Rahapajan merkki ROM tai vastaava on tyypeissä:
- VICT[ ... ], Victoria, voitonmerkki ja vanki (hyvin harvinainen),
- VICTORI AVG, Victoria ja risti (hyvin tavallinen),
- [ VICTOR ] AVGVST, portti (hyvin tavallinen),
- CASTRA tai CAS VIC, portti (hyvin tavallinen, monia versioita),
- ROMA, portti (harvinainen).
Valentinianuksen rahojen tapaisia anonyymejä rahoja, joilla on molemmin puolin teksti INBICTISSIMO,
tunnetaan. Ostrogoottien eräässä hopearahassa näyttää olevan teksti INVICTISSIMVS AVG.
 
 

PETRONIUS MAXIMUS
17.3. - 31.5.455

 
Petronius Maximus oli jalosukuinen ja nousi merkittävään asemaan Honoriuksen ja Valentinianus III:n
aikana. Hän pakotti Valentinianuksen lesken naimisiin kanssaan ja antoi toisen tyttäristä pojalleen
Palladiukselle. Vandaalien hyökätessä Roomaan hän yritti paeta, mutta sotilaan heittämä kivi tappoi
hänet.
Soliduksia lyötiin kahta Ravennalaista lukuunottamatta vain Roomassa. Nämä ovat yllättävän yleisiä.
Vaikka luulisi Maximuksen käyttäneen aluksi korjailtuja Valentinianuksen leimasimia, rahat ovat täysin
erilaisia.
Maximuksen muotokuva on kapeampi kuin Valentinianuksen, ja etu-sivun teksti on DN PETRONIVS
MAXIMVS PF AVG.
Kaksi Cigoin väärennöstä tunnetaan.
 
 

MARCIANUS
31.5. - 9.7.455 ja 17.10.456 - 27.1.457

 
Marcianus oli keisarina kahteen otteeseen. Ensin Maximuksen kuoltua, kunnes Avitus nousi keisariksi.
Toisen kerran kun Avitus oli kukistunut.
Ensimmäisen kauden solidukset ovat jatkoa Maximuksen soliduksille. Etusivun teksti on DN
MARCIANVS PF AVG.
Toisen kauden soliduksia lyötiin vain Milanossa ja niissä on arvonimi PERP.
 
 

AVITUS
9.7.455 - 17.10.456

 
Eparchius Avitus oli jalosukuinen gallialainen. Hänellä oli sotilas- ja diplomaattiura Galliassa. Petronius
Maximuksen kukistuttua hänet julistettiin keisariksi. Hänen tukenaan olivat sekä Gallian aateliset että
visigoottien kuningas. Hänen valtansa kattoi vain Gallian ja suurin osa hänen rahoistaan lyötiin siellä.
Hän siirsi Ravennan rahapajan henkilökunnan Arlesiin. Ei ole yllättävää, että solidustyyppi vaihtui.
 

Arles
 

Etusivun muotokuvassa on partainen keisari ja takasivulla merkinkantaja, jolla lipun asemesta on risti.
Lyhyt nimi mahdollisti arvonimen PERP F käytön.
Visigoottien jäljitelmiä ja Cigoin väärennös tunnetaan.
 



Rooma
 

Roomassa lyödyillä soliduksilla merkinkantajalla on lippu. Avituksella oli Roomassa vain vähän kultaa.
Kirjallisuudessa esiintyy siliqua VRBIS ROMA 1800- luvun lopulle asti, mutta nyt sen sijaintia ei
tiedetä.
Myös pronssirahaa lyötiin Roomassa, mutta hyvin vähän.
 

Milano
 

Arlesin tyyppinen solidus on lyöty myös Milanossa. Se on hyvin harvinainen ja erittäin huonoa tyyliä.
Zenon tremissis on muunneltu Avituksen nimiin ja siitä on tehty myös valettuja kopioita.
 
 

LEO I
7.2. - 28.12.457, 2.8. - 19.11.461, 25.9.465 -

12.4.467 ja 2.11.472 - 5.3.473
 
Leo oli Lännen nimellinen keisari neljä eri kertaa. Ensin Marcianuksen jälkeen ja ennen Majorianusta.
Sitten Majorianuksen jälkeen ja ennen Libius Severusta. Kolmannen kerran hän oli keisarina Severuksen
kuoltua, ja ennen Anthemiusta, ja lopuksi Olybriuksen kuoltua Glyceriuksen valtaannousuun asti.
 

I kerta, 457
 

Avituksen hylkäämää Valentinianuksen tyyppiä jatkettiin Leon nimiin.
Ravennassa lyötiin kaksi antia, joissa on pieni muotokuva. Luonteenomainen on arvonimi PERPETVVS
tai PERPET.
Milanon kaksi antia kuuluvat tälle kaudelle. Soliduksella on myös arvonimi PERPETVVS. Tällä Ricimer
ja Majorianus ilmeisesti pyrkivät osoittamaan, että he eivät suunnitelleet muuta keisaria Länteen.
 

II kerta, 461
 

Vain Milano oli toiminnassa tällä lyhyellä kaudella. Soliduksilla on yhteisiä leimasimia Majorianuksen ja
Severuksen kanssa.
 

III kerta, 465 – 467
 

Rahat muistuttavat Libius Severuksen tyyliä. Ravennan rahapajan henkilökunta oli palaamassa Arlesista
eikä ollut käytettävissä.
Suhteellisen paljon rahaa lyötiin Roomassa. Puoli siliqualla on kristogrammi seppeleessä ja merkki RM.
Ilmeisesti AE4 VICTORIA AVGG, jossa on arvonimi PERPET, lyötiin tällä jaksolla.
 

IV kerta, 472 – 473
 

Lähes kaikki tämän jakson rahat saivat Idän etusivun tekstin DN LEO PERPET AVG. Solidukset ovat
samanlaisia kuin Julius Nepoksen.
Milanon soliduksilla on merkki MD takasivun kentässä.
 
 

MAJORIANUS
28.12.457 - 2.8.461

 
Julius Valerius Majorianus oli sotilassukua. Hän riitaantui Aetiuksen kanssa ja erosi taisteltaessa Attilaa
vastaan vuonna 451. Hän oli Eudoxian suosiossa. 28.2.457, kuukausi Marcianuksen kuoleman jälkeen
Majorianuksesta tuli Magister Militum ja 1.4.-457 hänet julistettiin keisariksi. Valtaannousu viivästyi,



kun Leo I:n valtaannousu Idässä tuli tietoon. Majorianus nousi valtaistuimelle Ravennassa vasta
28.12.457.
Vuoden 458 lopulla keisari lähti Galliaan, jossa hän asettui Lyoniin ja Arlesiin. Sotaretki vandaaleja
vastaan epäonnistui vuonna 460 ja paluumatkalla Ricimer saavutti hänet Tortonassa ja teloitti hänet Leon
nimissä.
 

Kulta
 

Varhaisimmilla soliduksilla on edestäpäin kuvattu muotokuva ja teksti DN IVLIVS MAIORIANVS PF
AVG. Muilla soliduksilla muotokuva on profiilista.
Majorianuksen solidusten puhtaus on virallisten rahojen alhaisin.
Vuoden 458 lopulla alettiin lyödä soliduksia Arlesissa, kun keisari saapui paikalle. Ravennan merkin RV
tilalle tuli merkki AR. Tästä tuli prototyyppi Gallian jäljitelmille.
 

Hopea
 

On mahdollista, että Majorianus ei lyöttänyt lainkaan hopearahaa. Noin 0,85 gramman painoisia puolen
siliquan rahoja on tehty solidusten mallin mukaan, tekstinä VOTIS MVLTIS. Etusivu on selvästi
paremmin tehty, ja siinä on teksti DN MAIORIANVS PF AVG. Hyvin samanlaisessa rahassa on myös
Anastasiuksen nimi.
 

Pronssi
 

Majorianus lyötti ensimmäiset Milanon ja Ravennan pronssirahat. Kaikki voidaan luokitella AE3:ksi,
keskipaino on 2,00 g. Suuri anti Milanossa lyötiin VICTORIA AVGGG, Victoria kantaa seppelettä ja
palmunoksaa. Merkki on MD tai DM. Etusivun teksti alkaa DN IVL ja loppuu PF, PE tai PER AVG.
Ravennassa lyötiin useita tyyppejä, kutakin vähän. Etusivun leimasin oli usein liian suuri aihiolle, joten
teksti on puutteellinen.
 
 
 

LIBIUS SEVERUS
19.11.461 - 25.9.465

 
Libius (mahdollisesti Livius) Severus oli kotoisin Lucaniasta. Ricimer nimitti hänet keisariksi
Ravennassa. Itä ei tunnustanut Severusta. Hänen kaudellaan kullan puhtaus parani hieman.
 

Rooma, kulta
 

Rooma oli Severuksen tärkein rahapaja. Soliduksella ei ole merkittävää vaihtelua. Etusivun teksti on DN
LIBIVS SEVERVS PF AVG ja takasivun merkkiin R M/COMOB lisättiin tähti loppuvaiheessa. Semissis
on Valentinianuksen viimeistä tyyppiä SALVS REI PVBLICAE, kristogrammi seppeleessä. Tremissis on
tyyppiä risti seppeleessä.
 

Hopea
 

Ainoa tunnettu siliqua on VRBIS ROMA- tyyppiä, merkkinä RMPS. Puoli siliquaa on aika yleinen,
tyyppinä kristogrammi seppeleessä.
Cigoin väärennöksessä on nimi LIBIVS täydellisenä.
 

Pronssi
 

AE4:ää lyötiin vain kahta tyyppiä: VICTO AVG ja monogrammi. Etusivun teksti on usein lukukelvoton.
Monogrammissa ovat yleensä kirjaimet RMCE ja joskus myös A. Yleensä se luetaankin RICIMER, joka



olikin todellinen hallitsija. A vaikeuttaa tätä tulkintaa, jos se on oikein luettu.
 

Ravenna, kulta
 

Kaksi ryhmää voidaan määritellä soliduksilta. Ensimmäinen on valtaannousun yhteydessä lyöty, ja siitä
huomaa, että henkilökunta oli palannut Arlesista. Toinen ryhmä on lyöty hovin muutettua Roomaan, ja
siinä erottuu vanha Ravennan tyyli varsinkin kirjaimissa.
 

Milano, kulta
 

Takasivun tekstissä on kaksi variaatiota: PE ja PERPETV.
 

Arles, kulta
 

Tämän pajan solidukset ovat hyvin harvinaisia. Ilmeisesti henkilökunta ehti lyödä soliduksia täällä, ennen
paluutaan Ravennaan.  
 
 

ANTHEMIUS
12.4.467 - 30.6.472

Euphemia
 
Procopius Anthemius oli kotoisin Konstantinopolista, ja Marcianus valitsi hänet tyttärensä Euphemian
mieheksi ja mahdolliseksi vallanperijäksi. Leo nimitti hänet Lännen keisariksi, ilmeisesti päästäkseen
eroon mahdollisesta kilpailijastaan. Anthemius oli viiden kilometrin päässä Roomasta 12.4.467, kun hänet
julistettiin keisariksi. Itäinen alkuperä teki hänestä epäsuositun, ja suosiota laski epäonnistuminen
sotaretkellä vandaaleja vastaan vuonna 468.
Vuonna 470 Anthemius sai selville salaliiton, johon oli osallisina Ricimerin kannattajia. Tarvittiin piispa
Epiphaniuksen diplomaatin taitoja, ettei syttynyt sisällissota.
Olybriuksen saapuminen Italiaan Leon lähettämänä johti Ricimerin siirtymään kohti Roomaa, valtaamaan
kaupungin ja surmaamaan keisarin.
 

Kulta
 

Soliduksia lyötiin Roomassa, Ravennassa ja Milanossa. Anthemius painotti suhdettaan Leoon, mutta ei
lyöttänyt rahaa tämän nimiin.
Ensimmäisissä soliduksissa on profiilimuotokuva ja keisarin nimenä PROC ANTHEMIUS. Anthemius ei
viivytellyt muuttaessaan muotokuvaa Lännen versioksi itäisestä. Edestä kuvatussa muotokuvassa on
kypärä, keihäs ja kilpi. Roomassa jäi nimestä pois PROC.
Euphemian soliduksilla on kaivertajille tuottanut vaikeuksia saada keisarinnan nimi oikein. Teksti DN
AEL MARC EVFEMIAE FP AVG on yksi parhaista.
Beckerin väärennöksen tunnistaa virheellisistä teksteistä: DN AEL EVFEMIAE PP AVG ja VICTORIA
AVGG*. Cigoin solidus ei ole tyyliltään oikea.
Lopuksi kehiteltiin uusi muotokuva, jossa kilpi on olkapään takana. Se oli esikuvana Olybriuksen
muotokuvalle.
 

Hopea
 

Siliqua on VRBIS ROMA- tyyppiä, merkkinä RMPS. Ainut tunnettu kappale on lyöty Euphemian
nimiin.
Puoli siliquaa jatkettiin Severuksen tyypillä, mutta se on huomattavasti harvinaisempi. Galliassa lyötiin
pieniä (n. 0,5 g) hopearahoja Anthemiuksen nimiin. Takasivu on kokoelma aiempien rahojen
yksityiskohdista. Etusivun teksti on DN ANTHEMIVS PF AVG.
 



Pronssi
 

Monogrammi- AE3 lyötiin Roomassa keskimäärin 1,80 g painoisena. Usein puuttuva rahapajamerkki on
RM.
AE4- raha on ilmeisesti siliquaksi tarkoitettu päällystetty raha, josta hopeointi on kulunut pois.
 
 

OLYBRIUS
4.472 - 2.11.472

 
Anicius Olybrius oli Lännen aristokraattien johtavaa sukua. Hän itse ei ollut ansioitunut millään tavoin.
Vandaalien riehuttua Roomassa vuonna 455 hän pakeni Konstantinopoliin. Hän oli Valentinianus III:n
tyttären, Placidian aviomies ja siten vandaalikuninkaan Gaisericin lanko. Hänellä oli myös yhteyksiä
Theodosiuksen sukuun. Majorianuksen kuoltua Gaiseric ehdotti häntä Lännen keisariksi, mutta Ricimer
ja Leo I olivat toista mieltä. Hän tuli kuitenkin Länteen sopiakseen rauhasta Anthemiuksen ja Ricimerin
välillä ja neuvotellakseen vandaalien kanssa. Ricimer taivutteli hänet hyväksymään keisariksi julista-
misen ehkä huhtikuussa vuonna 472. Hän kuoli seitsemäntenä hallituskuukautenaan 2.11.472. Hänen
vaimonsa ja tyttärensä (Anicia Juliana) olivat jääneet Konstantinopoliin. Ricimer kuoli 18.8.472 ja
todellinen valta oli burgundikuningas Gundobadilla.
Vain kultaa tiedetään lyödyn hallituskaudella. Luonteenomaista on uusien uskonnollisten piirteiden
keksiminen. Soliduksia lyötiin vain yksi anti. Merkkinä on pelkkä COMOB. Ilmeisesti ne lyötiin
Roomassa Anthemiuksen kukistuttua 2.7.472. Takasivulla on vain suuri risti, jossa on jalokiviä nurkissa
ja teksti SALVS MVNDI. Etusivulla on aseeton versio Anthemiuksen muotokuvasta ja teksti DN
ANICIVS OLYBRIVS AVG.
Oudossa nykyajan väärennöksessä on tavanomainen etusivu, mutta Justinianuksen kauden takasivu.
Tremissiksiä on samaa tyyppiä kuin solidus. Kaksi erilaista ristiä: melkein paljas ja jalokivin koristeltu
esiintyy. Muotokuva on profiili. Tavallisin Olybriuksen raha on tremissis, jossa on risti seppeleessä.
Samaa takasivun leimasinta käyttivät myös Leo I ja Glycerius.
Cigoin ja Beckerin väärennöksiä tunnetaan, mutta näiden ei pitäisi erehdyttää ketään.
 
 

GLYCERIUS
5.3.473 - 19.(24.) 6.474

 
Glycerius on harvoja 400- luvun keisareita, joka ei ollut jalosukuinen. Hän oli korkea-arvoinen sotilas
(Comes Domesticorum). Hän ei kuitenkaan osallistunut sotatoimiin hallituskaudellaan. Hän ei halunnut
puolustaa valtaistuintaan Idän ehdokasta, Neposta vastaan. Hänet nimitettiin Salonaen piispaksi, mikä
osoittaa hänen olleen yhteistoiminnassa ”laillisen” vallan palauttajien kanssa.
Pääasiallinen rahanlyönti tapahtui Ravennassa ja Milanossa. Tyyli ja suunnittelu ovat samaa käsialaa kuin
Anthemiuksen hallituskaudella.
 

Kulta
 

Solidukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Takasivun tekstin loppuminen kahteen tai kolmeen G-
kirjaimeen saattaa kertoa Idän keisareiden lukumäärästä. Glycerius saattoi pitää heitä kollegoinaan,
vaikka ei saanut heiltä hyväksyntää.
Ensimmäisessä annissa keisari seisoo pitkän ristin ja Victoria- pallon kanssa jalka matalalla portaalla.
Teksti on VICTORIA AVGG. Tämä saattoi olla käytössä Leo II:n nimitykseen asti lokakuulle 473.
Toinen anti palasi Valentinianus III:n tyyppiin. Nyt tunnustettiin kolme keisaria (AVGGG).
Kolmas anti lyötiin myös Milanossa Leo I:n kuoltua jälleen kahden keisarin päätteellä (AVGG).
Tremissiksillä on risti seppeleessä.
Beckeriltä ja Cigoilta tunnetaan vääriä tremissiksiä.
 

Hopea



 
Puoli siliquaa on hyvin samanlainen kuin Honoriuksella. Etusivulla on teksti DN GLYCERIVS PF AVG
ja hoikka nuorekas muotokuva, joka eroaa selvästi kultarahojen muotokuvista. Se on melko suuri ja
painaa 1,14 g.
Cigoin väärentämä siliqua on Victoria- tyyppiä, ja muut ”hopearahat” ovat tremissiksien kopioita.
 

Pronssi
 

Glyceriukselle määritellyt pronssirahat eivät ole vakuuttavia.
 
 

JULIUS NEPOS
19./24.6.474 - 28.8.475 ja

477 - 9.5.480
 
Nepos oli voimakas ja hyvästä perheestä. Hän oli Leo I:n keisarinnan, Verinan sukulaisen kanssa
naimisissa. Hänen valtaannousullaan näyttää olleen Zenon siunaus. Romuluksen vallantavoittelu jakoi
hänen hallituskautensa Italiassa kahteen osaan. Hänet hyväksyttiin keisariksi vain sillä ehdolla, että hän
pysyisi Dalmatiasssa. Italiaa hallittiin hänen nimissään, ”kunnes keisari itse saapuu paikalle”. Hänen ei
tiedetä tehneen mitään merkittävää Italiassa eikä Dalmatiassa. Hän sai huonon maineen, kun hän luovutti
Auvergnen visigooteille saadakseen lyhyen rauhan itäiseen Provenceen.
 
 

Ensimmäinen kausi (474 - 475)
Kulta

 
Ensimmäiset rahat lyötiin mahdollisesti Roomassa. Hän otti käyttöön itäisen tyypin VICTORIA AVGGG,
Victoria ja risti. Hyvin harvinaisia rahoja lyötiin Leo II:n nimiin, ja myöhemmin Zenon nimiin. Nepoksen
soliduksilla on etusivun teksti DN IVL(I) NEPOS PF AVG. Merkkinä on .COMOB. Ravennan
soliduksilla on lisäksi RV kentässä.
Milanossa lyötiin soliduksia vain Nepoksen nimiin, ja kentässä on MD. Arlesissa lyötiin pieni solidusanti,
merkki AR.
Semissiksillä on perinteinen Salus Rei Publicae, kristogrammi seppeleessä.
Tremissiksillä on risti seppeleessä.
Cigoin tuotantoa oleva väärä tremissis sekä muita väärennöksiä ja jäljitelmiä tunnetaan.
 

Hopea
 

Siliqualla on tyyppi VRBIS ROMA ja merkki RVPS. Nepoksen yleisin hopearaha on puoli siliquaa, jossa
on Ravennan Tyche laivan keulalla. Merkkinä on RV.
Cigoi on väärentänyt tätäkin.
 

Pronssi
 

Erittäin harvinainen AE3 (ainut punnittu painaa 1,70 g), jossa on Nepoksen monogrammi, voidaan
alustavasti hyväksyä aidoksi. Siinä on Milanon rahapajan tyylinen seppele.
 

Karkotusaika, 475 - 477
 
Vain Nepoksen nimissä lyötyjä soliduksia saattaa sijoittua karkotuksen ajalle. Ne on lyöty tällöin
Salonaessa (tai Splitissä). Myös muutama tremissis ajoittuu tälle kaudelle.
 

Toinen kausi, 477 - 480
 



Romuluksen erottua 4.9.476 Länsi oli hetken Idän keisarin (ensin Basiliscus ja sitten Zeno) hallinnassa.
Toisen kauden solidukset ovat selvästi heikompaa tyyliä ja niissä on Romuluksen ohuen muotokuvan
vaikutelma. Samaa tyyliä on Zenon nimiin lyödyissä rahoissa. Tyyppinä on edelleen Victoria ja risti.
Milanon tuotanto oli tärkein. Kahdella ryhmällä on MD kentässä sekä Nepoksen että Zenon nimiin
lyödyillä rahoilla. Nepoksen arvonimi on PF AVG ja Zenon PERP, PEPR tai PERT.
Tremissikset lyötiin Milanossa.
 
 

BASILISCUS
28.8. - 31.10.475 ja 4.9. - ?.10.476

 
Italiassa lyöty Basiliscuksen raha jakaantuu kahteen ryhmään. Tyylin ja leimasinyhteyksien mukaan
toinen ajoittuu Nepoksen paon ja Romuluksen nimityksen välille, toinen Romuluksen eron jälkeen. Tieto
Zenon valtaanpaluusta ehti Italiaan parin kuukauden kuluttua tapahtuneesta.
 

I kausi, kulta
 

Roomassa ja Milanossa lyötiin soliduksia Basiliscuksen nimiin, merkki on COMOB. Rahoilla, joilla on
tähti tai RM kentässä, on etusivulla DN BASILISCVS PF AVG. Raskas muotokuva, joka muistuttaa
Neposta kuuluu Milanon rahapajaan.
Soliduksia vastaavia tremissiksiä lyötiin myös tällä kaudella.
Äskettäin on markkinoille ilmestynyt väärennettyjä tremissiksiä.
 

Hopea
 

VRBIS ROMA siliqua on raportoitu, mutta ei todistettu. Puoli siliquaa on samoin epäilyttävä. Varmasti
vääriä tiedetään.
 

II kausi
 

Milanossa lyötiin soliduksia ja tremissiksiä, vaikka kaupungin merkki puuttuu. Muotokuva on pieni ja
ohut, Romuluksen näköinen.
 
 

ROMULUS AUGUSTUS
31.10.475 - 4.9.476

 
Romulus oli Nepoksen Magister Militumin, Orestesin poika. Parin kuukauden epäröinnin jälkeen
Nepoksen paettua Dalmatiaan nuori poika nimitettiin keisariksi. Hänen isänsä kuoli 28.8.476 ja setänsä
4.9.476, ja Odovacar pani Romuluksen viralta. Hän sai muuttaa Campaniaan nauttimaan hyvää eläkettä.
On pantu merkille yhteensattuma, että Lännen viimeisen keisarin nimenä oli Rooman ensimmäisen
kuninkaan ja keisarin nimi. Nuoruutensa ja vähäisen merkityksensä takia antiikin kronikoitsijat antoivat
hänelle lisänimen Augustulus.
 

Kulta
 

Useimmat solidukset lyötiin Roomassa ja Milanossa, mutta ensimmäiset saatettiin lyödä Ravennassa.
Pitkähkö teksti DN ROMVLVS AVGVSTVS PF AVG on tuottanut ongelmia kaivertajille. Rooman
merkki RM on takasivun kentässä. Milanon soliduksilla on tähti oikealla kentässä ja etusivulla aina
AGVSTVS.
Tremissiksillä on yllättävä valikoima etusivun tekstejä.
Tavanomaisia väärennöksiä on runsaasti, jotkut ovat mielikuvitusrahoja.
 

Hopea



 
Puolta siliquaa Ravennan merkillä RV ja tyypillä lyötiin vähän. Ainoa varma etusivun teksti on DN
ROMVL AVGVSTVS PF AVG.
Cigoin väärennös on huono.
 

Pronssi
 

Aitoa Romuluksen pronssirahaa ei tunneta.
Arcadiuksen raha muutettuna: DN AVGVSTVS PF AVG on tunnettu jo 1800- luvulla. Näitä on
muitakin, ja ne ovat inspiroineet Cigoin tekemään oman version, jossa etusivun tekstiin on lisätty ROM.
 
 

ODOVACAR
23.8.476 - 15.3.493

 
Odovacar oli osittain hunni ja osittain germaani. 'Rooman' armeijan muodostaneet barbaarit julistivat
hänet kuninkaaksi 23.8.476. Jo 4.9.476 hän kukisti Romuluksen nimissä hallinneet virkamiehet. Hän
halusi aluksi hallita Idän keisarin alaisuudessa. Vuonna 481 hän miehitti Dalmatian ja ”kosti” Nepoksen
murhan. Vuonna 488 Zeno yllytti Theodericin ja itägootit häntä vastaan, ja kahden vuoden taistelujen
jälkeen hänet kukistettiin, ja hän linnoittautui Ravennaan. Hän yritti palata valtaan liittymällä
Theodericin puolelle, mutta tuli petetyksi. Hänet surmattiin vuonna 493 noin 60- vuotiaana.
Hopea- ja pronssirahan lyönti Odovacarin nimiin on yleensä ajoitettu hänen uransa loppuun. Rahojen
tyyli on parempi kuin tämä ajoitus antaisi olettaa, joten ehkä vuosi 477 on lähempänä totuutta. Pienen
pronssirahan lyönti näihin aikoihin on yllättävää. Beirutin löydössä on yksi tällainen ja myöhäisimmät
Idän rahat ovat Zenon hallituskaudelta.
Sekä puoli siliquaa että AE4 ovat monogrammi- tyyppiä. Hopealla on etusivun teksti FL ODOVAC ja
pronssilla ODOVAC. Muotokuvassa Odovacar on paljain päin ilman keisarillisia tunnuksia.
Väärennöksiä saattaa olla, ja ainakin pieni hopearaha, jossa on Anastasiuksen rahan etusivu ja
Odovacarin monogrammin yritelmä takasivulla on väärä.
 
 

ZENO
10.476 - 477 ja 9.5.480 - 11.4.491

 
Odovacar osoitti kunnioitusta Zenolle lähettämällä Lännen keisarin tunnukset Konstantinopoliin. Vasta
neuvottelujen jälkeen rahoillakin osoitetaan Nepoksen olevan vallassa toista kauttaan. Zenon
ensimmäinen kausi Lännenkin keisarina ajoittui siis ennen Nepoksen toista kautta.
Ensimmäiselle kaudelle ajoittunee harvinainen Milanon tremissis.
Toisen kauden rahat lyötiin Odovacarin komennossa ja vuoden 489 jälkeen Theodericin komennossa.
Tämän osoittaa rahapajan sijainti kunakin rahanlyönnin aikana.
 

Kulta
 

Milanossa lyötiin soliduksia, joille ei ole rinnakkaista Nepoksen rahaa. Takasivu on tavanomainen
Victoria Auggg ja kentässä on merkki MD.
Ravennan solidukset ovat myöhemmältä ajalta. Joissakin on tähti ja toisissa RV kentässä.
Roomassa lyötiin kaksi antia, joiden välillä rahapaja on ollut huomattavan ajan suljettuna.
Semissiksiä lyötiin Ravennassa ja Roomassa.
Tremissiksiä lyötiin Milanossa runsaasti, ja niistä on jäljitelmiä. Cigoin väärä tremissis on hopeaa.
Myös Ravennassa lyötiin monta antia tremissiksiä. Laatu huononi annista toiseen.
Rooman ensimmäiset tremissikset ovat erinomaisen tyylikkäitä.
 

Hopea
 



Suurin tuotanto oli Milanon ja Ravennan rahapajoissa. Näiden puoli siliquaa painaa keskimäärin 0,90
grammaa.
Milanossa lyötiin yksi sinne sopimaton Tyche- tyyppinen anti. Tavallisessa tyypissä on kotka siivet
ylhäällä.
Ravennan tyyppinä oli sinne paremmin sopiva Tyche, hieman Milanon tyypistä poikkeava kotka ja
Victoria kädessään seppele ja palmunoksa.
Roomassa lyötiin yksi harvinainen tyyppi, joka on jatkoa perinteiselle krisrogrammille. Alareunassa
olevaa merkkiä .CM. on yritetty selittää usealla tavalla. Ehkä se on kreikkalainen numero 240, joka
arvomerkkinä sopii yhteen pronssirahalla esiintyvän merkin .XL. (= 40) kanssa. ( 900 on lukuna liian
suuri.)
 

Pronssi
 

Tämä kausi tunnetaan Anastasiuksen uudistuksen edeltäjänä Roomassa. Kookkaalla pronssirahalla on
arvomerkintä 40 (nummusta). Sen paino on noin 16,30 g. Etusivulla on karkea muotokuva, jossa on kevyt
diadeemi tai laakeriseppele.
Tästä on väärennöksiä ja muunneltuja rahoja.
Samoihin aikoihin käytettiin varhaisen keisarikauden suuria pronssirahoja, joihin oli kaiverrettu
arvomerkinnäksi tarkoitettuja lukuja: LXXXII, XLII ja XXI. Suhteettoman paljon näitä on Flaviusten
rahoilla, joten voidaan arvella, että oli löydetty suuri kätkö ensimmäisen vuosisadan pronssirahaa.
Pienemmät pronssirahat, joita on yritetty ajoittaa tälle kaudelle, ovat enimmäkseen hyvin epävarmojen
määrittelyjen varassa.
 
 

EI KEISARILLISET RAHAT
 
Keisarillisen Rooman rahaa kuvaavassa teoksessa tämän materiaalin kuvaaminen vaatii selityksen.
Selvän rajan vetäminen on joissakin tapauksissa vaikeaa. Keräilijät saavat usein käsiinsä rahoja, joita ei
löydy luetteloista ja niitä esiintyy myös löydöissä. Ne olivat aikansa käypää rahaa, joten niitä ei voi
ohittaa huomauksetta.
Vaikka joitakin rahoja jäljiteltiin järjestelmällisesti, on olemassa tietty satunnaisuus, jolla yksityiskohdat
ja tekstit kopioitiin. Niitä ei täysin ymmärretty. Näin ollen ei ole mahdollista luetella jokaista varianttia,
vaan kuvataan tietyt perustavaa laatua olevat piirteet.
Joillakin pienillä hopearahoilla on keisarin nimi, joten niistä on mainittu jo edellä olevissa luvuissa.
 

GALLIA
Visigootit

 
Gallian jäljitelmät muodostavat tärkeän sarjan ja niitä on tutkittu paljon. Ne eivät kuitenkaan muodosta
yhtenäistä kokonaisuutta. Suurin osa on pyritty saamaan mahdollisimman samannäköiseksi käsillä olleen
mallin kanssa. Osaan on lisätty omia tunnuksia, joille ei ole keisarin rahalla mallia. Osa näistä voidaan
osoittaa visigoottien tekemiksi.
Jäljittely alkoi ennen vuotta 421 ja ilmeisesti sen jälkeen kun visigootit asettuivat Lounais- Galliaan
vuonna 418. Visigoottien suhde Roomaan oli vaihteleva, toisinaan he olivat sodassa Roomaa vastaan,
mutta enimmäkseen Rooman alaisina. He kuitenkin onnistuivat laajentamaan hallitsemaansa aluetta.
Merkille voidaan panna, että keisarin rahan lyönnin ollessa niukkaa jäljitelmiä tehtiin runsaammin ja
edellisen keisarin rahoista.
 

HONORIUS
 

Soliduksilla on enimmäkseen Ravennan merkki RV. Muotokuva on pitkänaamainen ja kirjaimet eroavat
alkuperäisistä, varsinkin G on kuin C.
Siliqualla on keisarin rahalla tuntematon GLORIA ROMANORVM, Roma valtaistuimella. Se on selvästi
yleisin hopearaha Honoriuksen ajalta. Paino vaihtelee suuresti välillä 0,70 ... 1,50 g. Monia oli



hajonneessa Limogesin löydössä vuodelta 1801.
 

THEODOSIUS II
 

Honoriuksen tyyppisissä jäljitelmissä on Theodosius II:n etusivu.
 

VALENTINIANUS III
 

Soliduksia jäljiteltiin kahdessa vaiheessa, ensin edellisten keisareiden tyypeillä gallialaisin kirjaimin.
Nämä ajoittuvat vuosiin 425 - 439.
Runsain ja järjestelmällisin jäljitelmäryhmä lyötiin noin vuosina 439 - 455. Mallina oli Valentinianuksen
Ravennassa lyödyt solidukset. Suuressa osassa on pieni rengas keisarin muotokuvan yläpuolella.
Myös tremissiksiä jäljiteltiin runsaasti.
Neljä siliqua- tyyppiä tunnetaan. Ne painavat keskimäärin 1 g. Ensimmäisessä on oudon huonosti kuvattu
Victoria sivulta nähtynä. Muissa Valentinianuksen nimi on sekavasti kaiverrettu.
Kahdessa on risti seppeleessä ja tekstissä on virheitä, jopa kirjaimet peilikuvana. Neljännessä on Idän
tyyppi Victoria ja risti sekä teksti Gloria Romanorum.
Valentinianus III:n kuoleman jälkeenkin jäljiteltiin soliduksia ja tremissiksiä.
 

AVITUS
455 - 456

 
Avituksella oli visigoottien kannatus, joten voidaan olettaa hänenkin rahaa jäljitellyn. Joissakin Arlesin
soliduksissa on gallialaiset kirjaimet.
 

MAJORIANUS
457 - 461

 
Visigoottien jäljitelmät on tehty Arlesin solidusten mukaan. Nimi Julius on enemmän tai vähemmän
sekava esim. IVIIVS.
Tremissiksillä on aseistettu, soliduksen muotokuva.
 

SEVERUS
461 - 465 -- 476?

 
Aika harvinainen Ravennan solidus on ollut mallina. Jäljitelmiä lyötiin hyvin paljon ja laatu huononi
nopeasti. Ravennan RV muuttui pian muotoon RA, ja nimi LIBIVS lyheni muotoon IBVS.
Tremissikset ovat tyyppiä Victoria ja risti. Etusivun teksti on alusta alkaen lyhyt: DN SEVERVS PF
AVG.
 

ANTHEMIUS
467 - 472

 
Anthemius ei esiinny visigoottien jäljitelmillä.
 

NEPOS
474 - 475 ja 477 – 480

 
Myös Nepos loistaa poissaolollaan visigoottien jäljitelmillä.
Parissa Nepoksen tremissiksessä on tosin visigoottien seppele.
 

ZENO
474 - 475 ja 476 – 491

 



Vain muutama visigoottien solidus tunnetaan. Yksi mahdollinen on tavanomainen tyyppi, jonka etusivun
teksti on DN ZENO PERPE AVG. Tremissiksellä on edelleen Victoria ja risti. Victoria on nyt paremmin
kuvattu. Usein takasivulla on ”työpajan” numero.
 

Pallo- sarja
 

Näissä Valentinianus III:n Ravennan solidusten jäljitelmissä on pallo joko etusivulla, tai takasivulla tai
molemmilla puolilla. Teksti säilyy täysin luettavana, vaikka tyyli huononee. Löydöt ovat suppealla
alueella, burgundien kuningaskunnan rajojen sisällä.
 

Kaljupäiset rahat
 

Näissä normaaleissa Valentinianus III:n soliduksissa on pieni kalju pää muotokuvassa. Nämä ajoittuvat
aikaisintaan vuoteen 450.
Tremissiksillä on samoin lähes kalju pää, ja teksti päättyy kirjaimiin PF. Löytöpaikkojen perusteella ne
saattavat olla frankkien jäljitelmiä.
 

Risti seppeleessä tremissikset
 

Tämä ryhmä perustuu Valentinianus III:n, Anthemiuksen, Nepoksen ja Romuluksen tremissiksiin. Näitä
on kaksi ryhmää. Ensimmäisessä on Valentinianuksen rahaa ja vain yksi Anthemiuksen raha.
Tyypillisenä tälle on seppeleen vahva keskiviiva. Toiseen ryhmään kuuluu Anthemiuksen, Nepoksen ja
Romuluksen rahaa. Seppele on ohut ja sekava. Molemmissa ryhmissä on sama Anthemiuksen etusivu,
jolla on teksti DN ANTHMIVS AVG. Rahat eivät ole Galliasta, eikä voida olla varmoja niiden
barbaarisuudestakaan.
 

ESPANJA
 

Melko huonosta kullasta lyödyt Honoriuksen solidukset on määritelty suevien tekemiksi.
Järjestelmällisyys on etusivuntekstillä, jolla ei esiinny Arcadiusta. Nämä on jaettu kuuteen ryhmään
tyylin huononemisen ja painon pienenemisen perusteella.
Hopearahaa lyötiin vielä Honoriuksen oltua kauan kuolleena.
Valentinianus III:n tremissiksiä lyötiin ehkä vasta vuoden 452 rauhanneuvotteluihin liittyen. Seppeleessä
on ”siivet”. Etusivun teksti on ymmärrettävissä, vaikka onkin sekava.
 

AFRIKKA
 

Kultaa ei ilmeisesti lyöty Afrikassa 400- luvulla. Sen sijaan on lyöty melkoinen määrä riippumatonta
hopea- ja pronssirahaa.
Vandaalien rahanlyönti alkoi vasta Gunthamundin kaudella 484 - 496.
 

Hopea
 

Afrikassa lyötiin siliquan ja puoli siliquan jäljitelmiä Honoriuksen mallin mukaan. Leimasimet olivat
epäsäännöllisesti kääntyneinä toisiinsa nähden ja liian suuria käytetyille aihioille. Nämä jäljitelmät ovat
yleisempiä kuin mallinsa.
Siliqua VRBS ROMA, istuva Roma, merkki RVPS painaa keskimäärin 1,54 g. Osa keskittyy 1,65
gramman ja osa 1,25 gramman tienoille. Hopean puhtaus vaihteli (67 - 88 %).
Puoli siliquaa VICTOR AAVGG, Victoria, seppele ja palmunoksa, Merkki RV, painaa keskimäärin 0,69
g.
Nämä lienee lyöty vuosina 423 - 425.
Vandaalit aloittivat Carthagon valloituksen vuonna 439. Noin vuonna 443 lyötiin Honoriuksen nimiin
selvästi karthagolaista rahaa. Etusivun teksti on HONORIVS PVS AGT. Takasivulla on seisova Carthago
ja teksti ANNO IIII K. Tämän harvinaisen rahan paino on 1,25 g.



 
Pronssi

 
Domino Nostro AE4 on löytöjen perusteella Afrikasta, niissä mainitaan Carthago. Keskipaino on 1,00 g,
joka on selvästi pienempi kuin samanaikaisilla keisarin rahoilla. Tyyppejä on laaja valikoima ja kukin on
harvinainen.
Ajoitus vuosille 423 - 425 tuntuu perustellulta.
Suuri anti AE3- rahaa on löytöjen perusteella ajoitettu Valentinianus III:n hallituskauden lopulle.
Monissa on selvä Rooman rahapajan merkki, joten ne on esitetty edellä, koska ne eivät sovi yhtä hyvin
Afrikkaan kuin yllä esitetty ryhmä.
Suuret KARTHAGO pronssirahat kuuluvat tämän kauden ulkopuolelle.
AE4, jossa on Victoria, tähti, risti ja neljä palloa tai D ovat olleet käytössä Afrikassa, Italiassa ja itäisen
Välimeren alueella. Ilmeisesti ne olivat vandaalien tekemiä. Ne kaikki ovat olleet käytössä vuonna 480
Ain Meranen aarteesta päätellen.
 
 

KRONOLOGINEN TAULUKKO       
 
                      LÄNSI                                                     ITÄ
                      hallitsija         vallantav.                           hallitsija        vallantav.     
 
395                HONORIUS - 423                                  ARCADIUS - 408
400                                                                                Eudoxia - 404
402                                                                                THEODOSIUS II - 450
 
407                                     CONSTANTIUS III - 411                    
409                                     ATTALUS - 410             
                                            MAXIMUS - (411?)
411                                     JOVINUS - 413
                                            SEBASTIANUS - 413
                                            ATTALUS - 415
414                                                                                Pulcheria -453
421                CONSTANTIUS III - 421
                      Placidia - 450
423                                     JOHANNES - 425
                                                                                      Eudocia -443/444
425                VALENTINIANUS III - 455
430                Honoria - 445
439                Eudoxia - 455
450                                                                                MARCIANUS - 457
455                PETRONIUS MAXIMUS (77 pv.)
                      AVITUS - 456
457                MAJORIANUS - 461                             LEO I - 474
                                                                                      Verina - 484
461                LIBIUS SEVERUS - 465
467                ANTHEMIUS - 472
                      Euphemia - 472
472                OLYBRIUS - 472
473                GLYCERIUS - 474                                 LEO II - 474
474                JULIUS NEPOS - 480                            ZENO - 491



                                                                                      Ariadne - 515
475                ROMULUS - 476                                                           BASILISCUS -476
                                                                                                            Zenonis - 476
                                                                                                            MARCUS -476
476                (ODOVACAR - 493)
484                                                                                                       LEONTIUS - 488
489                (THEODERIC - 526)
491                                                                                ANASTASIUS - 518
 
                      (suluissa kuningas)
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