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I det 13. og 14. regjeringsåret til keiser Septimius Severus – det vil si i årene 204–205 og 

205–206 e.Kr. – ble det slått noen «minnemynter» i Cæsarea i Kappadokia. Myntene 

markerte at «De severiske brødrekjærlighetslekene for hele Kappadokia» ble arrangert 

til ære for keiserens to sønner, Caracalla og Geta. 

 

I antikken hadde idrettsleker en viktig plass. Mest kjent er selvsagt de olympiske lekene som 

ble arrangert i Elis fra 776 f.Kr. Men det var også en lang rekke andre leker. Noen av dem er 

bare kjent fordi det ble utgitt mynter i forbindelse med konkurransene. De er en slags 

«minnemynter» om arrangementer det ikke fins andre minner om. Det gjelder også 

brødrekjærlighetslekene i Kappadokia. 

 

Caracalla var knapt to år eldre enn Geta. Det fins mange fortellinger om at det allerede i 

barndommen var sterk rivalisering mellom dem. Foreldrene forsøkte på mange måter å dempe 

de hatefulle holdningene brødrene hadde til hverandre, men til liten nytte. I 198 e.Kr. utnevnte 

faren Caracalla til medregent, og i 209 skjedde det samme med Geta. Det bidro ikke til å gjøre 

forholdet noe bedre mellom dem.  

 

Ryktet om brødrenes rivalisering bredte seg selvsagt i hele Romerriket. Da var det viktig for 

foreldrene å skape et annet inntrykk. De benyttet «fake news» så godt det lot seg gjøre. Et 

tiltak som skulle demonstrere for omverdenen at forholdet mellom brødrene var preget av 

gjensidig kjærlighet og omsorg, var å arrangere festivaler og idrettsleker til ære for den sterke 

«brødrekjærligheten». Det ble gjort flere steder i Hellas og Lilleasia – blant annet i 

Kappadokia, i hjertet av det nåværende Tyrkia. 

 

 
 
Bronsemynt (16,88 g) fra Cæsarea i Kappadokia med Caracallas portrett, slått i Septimius Severus’ 

13. regjeringsår. Reversen viser Argaios-fjellet mellom to priskroner (seierspremier) med 
palmegreiner ved siden av. Teksten på reversen kan oversettes med «De hellige severiske 

brødrekjærlighets-lekene for hele Kappadokia». (Foto: Helios Auction.) 
 

I forbindelse med lekene ble det slått mynter med fire forskjellige navn og portretter på 

adversen. Alle myntene er bronsemynter med en diameter på ca. 28–29 mm, og som veier ca. 

14–17 gram. Noen er slått med keiserens portrett, noen med bilde av keiserens ektefelle Julia 

Domna, noen med eldstebror Caracallas ansikt og noen med lillebror Getas ungdommelige 

fjes. 



 

Reversmotivet er det samme, selv om selve layouten på reversene kan variere noe. På midten 

av mynten er Argaiosfjellet plassert, Kappadokias hellige fjell. På hver side av fjellet står en 

priskrone (eller prisurne) med en palmegrein oppi eller ved siden av. Priskronene var premier 

til dem som seiret i idrettslekene. 

 

Mynter med bilder av priskroner ble vanlig fra 180 e.Kr., da Commodus ble keiser. Slike ble 

slått i forbindelse med idrettsleker på Balkan, i Hellas, Lilleasia og Syria-Fønikia. Fra 

Septimius Severus og utover ble priskronene det vanligste seierssymbolet. De erstattet i stor 

grad laurbærkransene (ofte laget i gull) som seierspremie. 

 

Reversteksten på «minnemyntene» fra Kappadokia har noen små variasjoner. De vanligste er: 

CЄOYHPIOC ΦΙΛΑΔΕΛΦΙ KOIN KAΠ (De severiske brødrekjærlighetslekene for hele 

Kappadokia); IЄROC CЄOYHPIOC ΦΙΛΑΔΕΛΦΙ KOIN KAΠ (De hellige severiske 

brødrekjærlighetslekene for hele Kappadokia); MHTPO KAIC KOINOC CЄOYHPЄIOC 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΙOC (Hovestaden Cæsareas offentlige severiske leker til ære for 

brødrekjærligheten). 

 

Slik forsøkte keiserens propagandavesen å endre den allmenne oppfatningen av uvennskapet 

mellom Caracalla og Geta. Vi vet at det hjalp lite, til tross for at de flotte myntene ble spredt i 

provinsen. Etter at Septimius Severus døde i februar 211, skulle brødrene styre Romerriket 

sammen. Det endte som kjent med at Caracalla egenhendig drepte sin bror i desember samme 

år. Etter mordet befalte Caracalla at minnet om Geta skulle utslettes i hele riket. Bildet av ham 

ble fjernet fra offentlige steder. Mynter med Getas portrett ble inndratt. Det er nok derfor 

Getas mynter fra brødrekjærlighetslekene er langt mer sjeldne enn myntene til de andre tre 

familiemedlemmene. 

 
Litteratur 

Dietrich O.A. Klose: «Festivals and Games in the Cities of the East during the Roman Empire» i Howgego, 

Heuchert & Burnett: Coinage and Identity in the Roman Provinces, Oxford 2005 

George C. Bauer, Jr.: The Decadent emperors. Power and Depravity in Third-Century Rome, New York 1995 

 


