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Jernalderen var en brydningstid, hvor Norden befandt sig i periferien af tidens førende stormagt, Romerriget.
En tid med krig, men også handel og påvirkninger fra den rige romerske kultur i syd, kan ses i Norden på

romerske våben, glas og mønter, der er fundet i grave og moser og på bopladser.

Den romerske økonomi var møntbaseret, mens der i Norden herskede naturalieøkonomi. Alligevel var de
romerske sølvmønter af interesse for Nordens folk i jernalderen, fordi de muliggjorde køb af romerske

luksusgenstande, og fordi sølvmønterne repræsenterede en metalværdi i sig selv.

De romerske mønter er et fremmedelement i dansk sammenhæng, og Line Bjerg har med sin baggrund som
klassisk arkæolog valgt at gå de forhistoriske arkæologers konklusioner efter i sømmene. For første gang

bliver de romerske sølvmønter taget under samlet behandling som genstandsgruppe, og der er dermed tale om
et helt nyt blik på gammelkendt materiale.
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