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Viimase umbes 10 aasta jooksul on meie ajaloopilt oluliselt avardunud.
Detektoristid. 
Rootsis on see tegevus keelatud. Samas Taanis lubatud. Saksamaal pigem range 
kontrolli all.
Eestis koolitatakse otsijaid, nad saavad tunnistuse, leiutasusid makstakse. See on väga
mõistlik lahendus. Oleme saavutanud olukorra, kus üle poole rahapadadest jõuab 
muinsuskaitseni ja sealt edasi erinevatesse kogudesse.
Kui võrrelda end naabritega, siis võrreldes Venemaaga on meil olukord eriti hea. Seal
kaob peaaegu kõik ära.
Gotlandil läks üks inimene hiljuti vangi muinsusröövi pärast.

Peamiselt on need leiud pärit viikingiajast. See pole üllatav, sest alati oli teada, et me 
olime tollal Põhjamaade rikkamate hulgas.

Lahingupaiku on raske leida, kuna metallrüüd ja relvad korjati ikka peale lahingut 
kokku.
2015 leiti ühte lahingupaika otsides suur rooma müntide aare. 51 vask- ja 
pronksmünti ajavahemikust 161-198 AD.
Suurim rooma müntide leid Eestis. 2/3 olid Rooma provintsidest, mis on erakordne.
Mündid jõudsid siia ilmselt Läti-Leedu kaudu.
Need mündid olid mõeldud ehete tegemiseks. Toormetall.
Olid löödud Väike-Aasias ja Kreekas, Spartas.
Selle aarde kohta ilmub varsti artikkel arheoloogiliste välitööde köites.

Viikingiaeg. Sel ajal oli tohutu hõbedalaviin, mis jõudis läbi Venemaa Eestisse, 
Preisimaale, Taani jm. Idamaise hõbeda vool kestis kuni 1. aastatuhande alguseni.
Ühe inimpõlve jooksul vahetusid kaubanduspartnerid. Kui varem ida, siis teatud 
hetkest lääs.

Araabia müntidest koosnevaid aareid on teada palju.
Viimasel ajal avastatud muinasaarete hulgas on araabia münte väga vähe. Varem oli 
neid ca. 1/3. Nende müntide määramisega tegeleb Eestis ainult Ivar Leimus.
Ta ei saa aru, kuhu need nüüd ikkagi kaovad.
Saaremaalt olevat leitud hiljuti araabia münte. Leimus dateeris need 10. sajandisse.
Sellest ajast on väga palju mündileide. Põhjus on ilmselt selles, et Gröönimaa jääd 
puurides selgitati välja, et 10. sajandi keskel toimus ilmselt kuskil suur vulkaanipurse,
mis kattis suured alad tuhaga, mis püsis mitu aastat. Oli ikaldus, inimesed surid ja nii 
jäid rahapajad maa sisse peitu.

Teatud araabia dünastiate münte on meil leitud kõige rohkem võrreldes teiste Põhja-
Euroopa maadega. Ilmselt olid siis meie kaupmehed viimased, kes seal araablastega 



kaupa tegid. Lääne kaupmeeste pealetung algas tasapisi  Kesk-Euroopa poolt. Eriti 
just Setumaa kandist käidi aga ikka üsna pikalt veel idaturul.
Saaremaa mündileiu hulgas oli ka mitmeid haruldusi.

Üksikuid islami münte on olnud ka teistes leidudes.
On leitud ka kinkemünte. Nendel on tavaliselt augud sees. Ilmselt neid kanti 
autasudena.

Suur majanduslik pööre toimus 10. sajandi keskpaiku seetõttu, et oli 
põllumajanduslik revolutsioon. Rohkem inimesi, linnu, kaubandust. Järgneb kristluse 
levitamine. Meile hakkasid ka tulema kaupmehed ja misjonärid. Kõigepealt tulid 
ilmselt kaupmehed. Ka Eestis algas hiljemalt 10. sajandi lõpus üleminek lääne 
müntidele. Lääne- ja Põhja-Eestis toimus muutus kiiremini. Lõuna-Eesti oli kauem 
idaga seotud.

Mäetaguselt on leitud kaks hõbeaaret, mis olid koledates keraamilistes pottides. Need
olidki ilmselt mõeldud ühekordseks maa sisse matmiseks.
Koltsina aardes oli kokku 252 münti, suurem osa Saksamaalt ja Inglismaalt. Mündid 
jõudsid meieni ilmselt Gotlandi/Ojamaa kaudu.
Saksa mündid olid suhteliselt kehvalt vermitud.
Inglise mündid olid väga korralikult vermitud. Esiküljel oli alati kuningas ja teisel 
küljel rist. Ka praegu on esiküljel kuninganna. See traditsioon on neil üle 1000 aasta 
vana.
Iiri münte oli selles leius samuti. Need on haruldased siinmail.
Rootsi ja muu Skandinaavia münte oli ka. Need olid vermitud Sigtunas. See oli 
svealaste pealinn. Nende järgi on muide Rootsi riik oma rootsikeelse nime – Sverige -
saanud!

Sügisel 2013 avastati detektoriga Palamuselt hõbeaarde. 308 münti ja 1 hõbesõrmus.
See leid oli erandlik.
Peaaegu kõik mündid on aastatest 1030-60, ainult üks münt on löödud ca 25 aastat 
hiljem.
Taani münte oli seal ka. Enamasti on need olnud Lundist, aga seekord olid need 
hoopis Jüütimaalt. Oli ka 1 Norra münt.

2012 leidis hobiarheoloog Ida-Virumaalt 11+6 münti. Nende hulgas oli palju friisi 
münte. 1060-70ndatel olid friislased ilmselt kaubanduslikult väga aktiivsed.

2013 kevadel avastas hobiarheoloog metalliotsijaga Kõuelt Kooljamäe põllult 
hõbeaarde, mis koosnes ehetest ja müntidest – kokku ca 200 g ehk üks mark hõbedat.
See kõik oli raha. Polnud vahet, kas hõbe oli löödud mündiks või oli ehte kujul.
Hiliseim münt oli 1080-1120 löödud Metzis.

Ehted olid väga huvitavad. Hoburaudsõled, sõrmused, rinnalehed (sh enamik risti 
kujutisega!).



2014 kevadel leiti jällegi Kõuelt 645 münti. Ka selle aarde noorim münt oli Metzist 
umbes samast ajast kui eelmise aarde oma.
Selles leius olid mh kõige esimesed Schleswigis löödud mündid. Schleswigi 
eelkäijaks oli Hedeby (Haithabu), mille slaavlased  1066. aastal hävitasid.

Kõuel leiti ka kolmas rahapada. Ja ka neljas.
Mõisavalitseja seal piirkonnas on ka väga huviline muidugi..))

Kõue aarete juurest ei leitud kultuurikihti. Need paiknesid ilmselt kunagise tee ääres, 
selgelt ühel joonel.

Varja külast Virumaalt on leitud kokku 10 aaret, mis on ikka väga suur arv.
Mõnest aardest on leitud ka hakkhõbedat. 
Varja II aardes oli kõige haruldasem Rootsi münt, kuningas Anund Jakobi münt. 
Teadaolevalt teine maailmas.
Selles aardes olid ka kaaluvihtide osad. Nii et omanik pidi olema kaupmees või 
vähemalt tegelema sellega muu töö kõrvalt.

Laiuselt on leitud ainulaadne kompleks. Kunagises soos laiuvalt alalt on leitud 
hobuste luid ja münte. Seal ilmselt ohverdati.

2010 leiti Linnakese külast üks suuremaid detektorileide – 1311 münti, tpq 1060.
Üle 1000 mündi pärines Saksamaalt, ülejäänud Inglismaalt ja Skandinaaviast.

Anglosaksi müntide koosseisu analüüs kõneleb muudatustest Põhja-Euroopa 
rahakäitluses 11. sajandi alguses.
Kui enne seda münte kord peidetud rahapajast reeglina välja ei võetud, siis alates ca 
aastast 1000 hakkasid mündid käibima.
1030. aastail olid meil otsesidemed Inglismaaga. Seega meil ei olnud ainult 
lühimaakontaktid, nt Ojamaaga.

Kõikide Läänemere maade rahapadade koostised on erinevad. 
Eesti on olnud teatud perioodidel Läänemere rikkaim piirkond. Ka Ojamaa ei suuda 
meiega konkureerida.
Leiud ei lõppe. Kukruselt leiti sel aastal suur aare, mis on muinsuskaitse uurimisel.
Täpsem info tuleb selle kohta peagi avalikkuse ette.



Üks mees publikust palub määrata ära mündi. Lektor küsib, kas kellelgi on luup 
kaasas. Ongi! Selgub, et münt on 11. sajandist. Selle ütles ta juba kaugelt vaadates 
ära.

Küsitakse ka hõbeda ostujõu kohta.

Hobuse ja kidurama orja sai paarisaja grammi hõbeda eest.
Väga ilusad orjatarid maksid Bagdadi turul ka mitu kilo.

Meil on rahapadasid nii palju säilinud, kuna Kesk- ja Lääne-Euroopas raha kulutati 
ära või lääniisandad ka korjasid selle maksudena kokku. Meil oli kulutamisvõimalusi 
vähem ja lääniisandaid polnud.

Lätis on veidi leide liivlaste alal. Leedus on lood üsna kehvad. Meil on leide sadades, 
Leedus paar-kolm.
Ilmselt oli asi kaubateedes. Leedus oli mets ees. Ainult Nemunase jõgi oli suurem.
Leedu hõbedakangid on 13. sajandist.

Mis siis olid meie kaubaartiklid? Ühe rootsi teadlase arvates müüsime massiliselt 
orje. Aga samas me polnud just eriti rahvarikas piirkond. Leimuse arvates me 
müüsime ikka soomaaki/rauda ja ka kopranahku.
Kuhu turule me oleks pidanud need orjad viima? Kaugele Bagdadi turule või? Nende 
toitmine kogu selle tee vältel poleks end lõpuks majanduslikult ära tasunud.
Kesk-Euroopas olid peamised orjaturud sisemaal, sinna oleks ka olnud tülikas 
pääseda.

Teatud läänepoolseid allikaid ei saa päris tõe pähe võtta, sest kristlaste arvates olid ju 
ikka paganad kõiges süüdi. Siia alla läheb nii Läti Hendriku kroonika kui ka 
skandinaavlaste saagad.

Konspekteeris Liina Steinberg


