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Útdráttur 

Saga gjaldmiðla og peninga er samtvinnuð mannkynssögunni. Sögu myntar má rekja allt 

aftur til tíma Forn-Grikkja og forsögu peningaseðla er að finna í Kína á 10. öld e.Kr. Það 

gegnir öðru máli um gjaldmiðlasögu Íslands sem er ung eins og þjóðin sem byggir landið. 

Þrátt fyrir það er hún viðburðarík og tengist viðskiptasögu þjóðarinnar sterkum böndum. 

Gert er hér grein fyrir hvernig þetta tvennt tvinnast saman frá upphafi Íslandsbyggðar 

fram til þess tíma sem íslenska krónan varð okkar lögeyrir.  

Saga íslensku krónunnar er sögð, hvernig útgáfu hennar hefur verið háttað í tímans rás 

og hvernig upphaf bankastarfsemi og stofnun seðlabanka tengist þeirri útgáfu. Kynntar 

eru helstu peningastefnukenningar sem hafa verið ríkjandi frá 20. öld og nýjar 

hugmyndir í þeim efnum. Rakin er saga peningamála á líftíma íslensku krónunnar og gert 

grein fyrir breytingum frá einum tíma til annars. 

Í gjaldmiðlasögu okkar fellst mikill lærdómur sem við getum nýtt okkur til að meta 

núverandi gjaldmiðil. Í fyrsta lagi hefur íslenska krónan ekki þjónað vel þeim þremur 

grundvallarhlutverkum sem peningum er ætlað að þjóna. Hún hefur ekki staðið sig vel 

sem greiðslumiðill, mælieining og geymslumiðill. Notagildi hennar er einnig mjög 

takmarkað. Í öðru lagi hefur stjórnvöldum ekki farist stjórnun peningamála vel úr hendi. 

Þjóðin hefur ætíð búið við miklar hagsveiflur, ítrekaðar gengisfellingar, hátt vaxtastig, 

gengisfall íslensku krónunnar og viðvarandi verðbólgu. Saga þessi kennir okkur að það er 

fullreynt að nota íslensku krónuna sem gjaldmiðil og að við eigum að hætta að reka eigin 

peningastefnu.  
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1 Inngangur 

1.1 Hvað eru gjaldmiðlar og peningar? 
Áður fyrr var fólk sjálft sér nægt um nauðsynjar. Það lifði af því sem jörðin gaf af sér og 

stundaði sjálfsþurftarbúskap. Hvert heimili framleiddi flestan þann varning sem þurfti til 

þess að lifa af. Þar sem fólk hefur komið saman í gegnum aldirnar hafa engu að síður 

þrifist viðskipti þeirra á milli en á fyrri tíð voru viðskiptahættir ólíkir því sem við þekkjum 

í nútímasamfélagi. Viðskipti og gjaldmiðlar eru hugtök sem eru nátengd. Gjaldmiðill eða 

verðmiðill er hver sá hlutur sem almennt er viðurkenndur sem greiðsla í viðskiptum. Í 

nútímahagkerfum fara viðskipti oftast þannig fram að vara eða þjónusta er keypt eða 

seld fyrir peninga. Peningar eru þær eignir sem algengast er að fólk noti til greiðslu í 

viðskiptum eða til greiðslu skulda. Útbreiddasta tegund peninga í nútímahagkerfi eru 

seðlar og myntir auk þess sem rafrænar millifærslur á peningum eru orðinn algengur 

greiðslumáti (Dóra Hafsteinsdóttir og  Sigríður Harðardóttir, 2000; Mankiw, 1998). 

Peningum er ætlað þrennskonar hlutverk. Hið fyrsta er að vera greiðslumiðill þ.e. að 

greiða fyrir viðskiptum milli manna og lögaðila. Annað er að peningum er ætlað að vera 

mælieining á verðmæti hluta. Peningar eiga einnig að geyma verðmæti og vera 

geymslumiðill. Fólk getur þess vegna notað peninga til þess að geyma kaupmátt frá 

einum tíma til annars og er það þriðja hlutverk þeirra (Arnór Sighvatsson, 2004; Jevons, 

1876; Mankiw, 1998). 

Það er fleira sem þarf að hafa í huga þegar meta á hversu vel peningar þjóna 

hlutverki sínu. Peningar geta verið bundnir við ákveðið landsvæði eins og íslenska 

krónan er lögeyrir á Íslandi en ekki annars staðar. Þegar ríki setur lög um gjaldmiðil sinn 

er hægt að tala um lögeyri. Gjaldmiðilinn ber þá að nota í skiptum milli manna eða 

lögpersóna í viðkomandi ríki (Björn Þ. Guðmundsson, 1989). Peningar geta einnig haft 

gildi í ákveðinn tíma, til að mynda er ekki lengur hægt að nota franskan peningaseðil 

sem gefinn var út 1701. Enn fremur skiptir máli hve margir nota þá. Því fleiri sem nota 

viðkomandi gjaldmiðil þeim mun meira notagildi hefur hann. Því fleiri gjaldmiðlar sem 
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eru í heiminum þeim mun minna notagildi hafa þeir. Það flækir einnig viðskiptin og 

hefur í för með sér kostnað vegna gjaldeyrisviðskipta (Mundell, 1961). 

1.2 Uppruni peninga 
Samkvæmt hinni klassísku kenningu um uppruna peninga, sem Adam Smith (1723-1790) 

lýsti í bók sinni Auðlegð þjóðanna frá 1776, þá urðu þeir til sem aðferð til þess að liðka 

fyrir viðskiptum. Fyrir tilkomu peninga þurftu menn að stunda vöruskipti. Seljandi vöru 

varð því að finna kaupanda sem bæði vantaði þann varning sem seljandinn hafði til sölu 

og átti vöruna sem seljandinn vildi fá í staðinn. Þess vegna þurfti tvöfalda tilviljun þarfa 

(e. double coincidence of wants) til þess að viðskipti ættu sér stað. Þegar sérhæfing 

jókst með aukinni þéttbýlismyndun þá fóru menn að nota einhverjar ákveðnar vörur 

sem millilið eða greiðslumiðil í viðskiptum. Sem dæmi um vörur sem hafa verið notaðar 

eru korn, kakóbaunir, skeljar, nautgripir, húðir og fiskar. Þegar vörur eru notaðar á 

þennan hátt sem greiðslumiðill kallast þær vörumynt (e. commodity money). Vörumynt 

eru peningar í formi varnings sem hefur gildi eða verðmæti í sjálfu sér (Mankiw, 1998; 

Weatherford, 1997). 

Aðrar hugmyndir sem settar hafa verið fram um uppruna peninga benda á tengsl 

peninga og skulda. Ólíkt hinni klassísku hugmynd sem leggur áherslu á hlutverk peninga 

sem greiðslumiðils þá eru peningar samkvæmt þessum hugmyndum tilkomnir sem 

mælieining til þess að tilgreina skuld. Viðskipti og skattlagning hafi skapað skuldir milli 

manna. Peningar eru þannig tákn fyrir þessar skuldir sem fóru síðan að ganga manna á 

milli sem greiðslumiðill. Peningarnir öðlist verðmæti sitt vegna þess að þeir gefa 

eigandanum tilkall til þess að fá greidda skuld en ekki vegna verðmæti peninganna 

sjálfra (Mitchell-Innes, 1914). 

Þeir hlutir sem notaðir eru sem peningar þurfa að hafa ákveðna eiginleika. Þeim mun 

meira sem hluturinn ber þessa eiginleika því heppilegra er að nota hann sem peninga. 

Þessi eiginleikar eru eftirfarandi eins og kemur fram hjá William Stanley Jevons (1876): 

 Varanleiki (e. Durability). Eftir því sem hluturinn varðveitist lengur þeim mun 
heppilegri er hann. 

 Flytjanleiki (e. Portabilty). Eftir því sem auðveldara er að flytja hlutinn á milli 
staða þeim mun hentugri er hann. 
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 Deilanleiki (e. Divisibilty). Ef hægt er að skipta hlutnum í minni einingar þá er 
hægt að greiða fyrir jafnt ódýra sem dýra vöru eða þjónustu með honum. 

 Einsleitni (e. Uniformity). Því minni munur sem er milli einstakra eintaka af 
hlutnum þeim mun auðveldara er að meta gildi hans. 

 Takmarkað framboð (e. Limited supply). Til þess að hlutur haldi verðmæti sínu 
þarf hann að vera til í takmörkuðu magni. Ótakmarkað framboð af hlut gerir 
það að verkum að hann verður verðlaus. 

 Samþykkjanleiki (e. Acceptabilty). Því fleiri sem samþykkja hlutinn sem 
greiðslu þeim mun betur þjónar hann hlutverki peninga. 

Málmar, þá sérstaklega góðmálmar eins og gull, silfur og kopar, hafa alla þessa 

eiginleika og þess vegna varð algengt að nota þá sem peninga. Fyrst var notast við 

málmbúta sem voru vegnir og metnir. Mynt slegin úr góðmálmun kom fyrst til sögunnar 

á sjöttu öld fyrir Krist í konungsríkinu Lýdíu í Litlu-Asíu þar sem nú er Tyrkland. Með 

tilkomu sleginnar myntar, þar sem yfirvöld ábyrgðust að hver peningur væri af ákveðinni 

þyngd og gerð urðu viðskipti einfaldari og skilvirkari. Lýdíubúar voru fyrstir þjóða til að 

reka varanlegar verslanir eða búðir eins og við þekkjum í dag. Þessi háttur að slá mynt úr 

góðmálmun breiddist hratt út um hinn gríska heim og gerbylti verslun og 

þjóðfélagsháttum ekki síst þegar farið var að greiða fyrir vinnu í mynt. Svipuð þróun 

virðist hafa átt sér stað samhliða á Indlandi og í Kína. Í Kína voru myntir steyptar úr 

kopar eða bronsi með gati í miðjunni svo hægt var að þræða þær upp á band 

(Weatherford, 1997). 

Fyrstu heimildir um notkun pappírs sem peninga eru frá tímum Tang 

keisaraættarinnar (618-907) í Kína. Í stað þess að flytja mikið magn af mynt á milli staða 

fóru ríkir kaupmenn að fela traustum aðilum myntina til vörslu. Í staðinn fengu þeir 

pappírsmiða sem tilgreindi hversu mikið af mynt þeir áttu í geymslu. Kaupmaðurinn gat 

framvísað miðanum sem greiðslu fyrir vöru í trausti þess að myntin fengist afhent gegn 

framvísun hans. Á tímum Song keisaraættarinnar (960-1279) jókst notkun þessara 

ávísanna og var undir opinberu eftirliti. Tvennt kom þar til. Annars vegar þá samanstóð 

ríkið af mörgum héruðum sem hvert um sig hafði sína mynt. Pappírspeningar voru því 

leið til þess að stunda viðskipti milli þessara héraða. Hins vegar þá voru útgjöld ríkisins 

mikil og því ekki til nægilega mikið af málmi til þess að búa til mynt. Pappírspeningar 
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voru því notaðir til þess að greiða fyrir útgjöld ríkisins (Weatherford, 1997; Williams, 

1997). 

Notkun pappírspeninga var mjög mikil í Kína á tímum Mongólaveldisins (1206-1368). 

Mongólaveldið var stærsta samfellda ríki sögunnar og útgáfa pappírspeninga var leið til 

þess að auðvelda stjórn þessa víðfeðma ríkis. Árið 1273 gaf Kublai Kahn út nýja seðla. Til 

þess að tryggja notkun þeirra voru öll útgjöld ríkisins greidd með þessum seðlum og 

þeim sem ekki tóku við þeim máttu sæta þungri refsingu. Allt gull og silfur borgaranna 

var gert upptækt og fékk fólk þessa seðla í staðinn. Feneyski kaupmaðurinn Markó Póló 

(1254-1324) ferðist um veldi Mongóla á árunum 1276 og 1291 og lýsti þessu 

peningakerfi í ferðalýsingu sinni (Weatherford, 1997).  

Vegna frásagnar Markó Póló og annarra ferðalanga barst þessi hugmynd til Vestur-

Evrópu. Verslunarmenn t.d. á Ítalíu fóru á miðöldum að hafa svipaðan hátt á og tíðkaðist 

í Kína. Seðlar voru fyrst útgefnir af banka í Svíþjóð árið 1661 en Frakkland var fyrst 

evrópskra ríkja til að gefa út pappírspeninga sem lögeyri árið 1701. Fyrst í stað gekk 

notkun pappírspeninga í Vestur-Evrópu brösuglega og varð t.d. Frakklandsbanki 

gjaldþrota vegna of mikillar seðlaútgáfu. Notkun pappírspeninga haslaði sér völl í 

nýlendum Breta í Norður Ameríku á 17. og 18. öld ekki síst vegna viðvarandi skorts á 

mynt. Helsti talsmaður þess í Bandaríkjunum að taka upp pappírspeninga var Benjamin 

Franklin (1706-1790). Í frelsisstríði Bandaríkjanna (1775-1783) gaf hið nýja ríki út 

pappírspeninga til að standa straum að herkostnaði. Bandaríkjamenn hafa frá þeim tíma 

verið leiðandi í hraðri þróun á notkun og útgáfu pappírspeninga (Galbraith, 1975; 

Weatherford, 1997; Williams, 1997). Upphaflega voru peningaseðlar ávísun á góðmálm. 

Ef að peningar eru ávísun á gull er sú trygging kölluð gullfótur (Friedman, 1982). Áritun 

var á peningaseðlunum þar sem handhafa seðilsins var lofað að hann gæti innleyst hann 

og fengið málm í staðinn. Þessi áletrun er enn til staðar á seðlum sumra gjaldmiðla eins 

og breska pundsins og er nú eingöngu táknræn (Williams, 1997). 

Peningakerfi heimsins í dag byggist að langstærstum hluta á pappírspeningum (e. fiat 

money) eða fótlausu fé. Þeir eru ekki ávísun á góðmálm og standa því ekki á gull- eða 

silfurfæti. Pappírspeningar eru peningar sem hafa ekkert gildi í sjálfu sér. Þeir fá gildi sitt 

vegna þess að eitthvað yfirvald ákvað að þeir væru peningar þ.e. lögeyrir. Að auki þá er 

notkun þeirra háð venjum og væntingum. Við tökum við pappírspeningum vegna þess 
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að við treystum því að við getum notað þá til að greiða fyrir það sem okkur vanhagar 

um. Án trúverðugleika eru þeir einskis virði (Mankiw, 1998). 

Hér á eftir verður fjallað um sögu gjaldmiðla á Íslandi frá upphafi Íslandsbyggðar til 

dagsins í dag. Þegar sú saga er sögð er óhjákvæmilegt að rekja hvernig verslunarhættir 

hafa breyst frá einum tíma til annars og haft áhrif á gjaldmiðlasögu Íslands. Rakin er saga 

íslensku krónunnar og hvernig útgáfu hennar hefur verið háttað. Tæpt er á þeim 

peningastefnukenningum sem hafa verið mest áberandi og hvernig þær fléttast inn í 

sögu peningamála á Íslandi. Að síðustu er horft til framtíðar og metið hvað má læra af 

gjaldmiðlasögu okkar og þá sérstaklega sögu íslensku krónunnar. 

2 Viðskipti og verslunarhættir á Íslandi á fyrri tíð 

2.1 Landnámsöld (870/874-930) 
Forvitnilegt er að skoða hvernig viðskiptum var hér háttað eftir að Ísland var numið í 

kringum 870 og nýtt samfélag var myndað. Gamlar heimildir, fundur og rannsókn skipa 

sem sökkt var í Hróarskeldufirði í Danmörku á árabilinu 1000 til 1050 gefa okkur innsýn í 

hverskonar skip landnámsmenn notuðu og hvað þeir fluttu með sér til nýju 

heimkynnanna í norðri. Víkingar notuðu aðallega tvær gerðir af skipum sem kallast 

langskip og knerrir. Langskip eru talin hafa verið notuð til að sigla með ströndinni og til 

hernaðar en knerrir aftur á móti til úthafssiglinga og voru flutningaskip þess tíma. Talið 

er ólíklegt að landnámsmenn hafi siglt til Íslands á langskipum en þó ekki talið alveg 

útilokað. Líklegra er að knörr hafi verið notuð til þess eða skip sem voru töluvert minni 

en venjulegir knerrir (Haraldur Ólafsson, 1987).  

Refurinn er eina landspendýrið sem nam hér land á undan landnámsmönnunum og 

líklegast barst hann hingað fyrir lok ísaldar (Sturla Friðriksson, 1987). Önnur landspendýr 

hafa því verið flutt til landsins í aldanna rás og voru landnámsmenn fyrstir til þess. 

Rannsóknir á uppruna íslenskra húsdýra gefa sterklega til kynna að landnámsmenn hafi 

flutt með sér nautgripi, sauðfé, hesta, svín, geitur, hænsni, hunda og ketti. Vegna 

einangrunar þessara bústofna hér á landi í gegnum aldirnar hefur verið hægt að sýna 

fram á uppruna íslenskra húsdýra. Niðurstöður Stefáns Aðalsteinssonar (1987) sýna 
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fram á að líklegast er að íslensku húsdýrin reki ættir sínar til Noregs og hafi verið flutt 

með landnámsmönnum á tímum landnáms Íslands. 

Landnámsmennirnir tóku fleira með sér frá heimahögunum en skip sín og húsdýr því 

að í farteski þeirra var líka að finna silfurmynt. Ekki er vitað í hve miklu magni þetta var 

en myntir frá víkingaöld og miðöldum hafa sárasjaldan fundist á Íslandi. Frá 1948 til 

1998 fundust myntbrot einungis sex til sjö sinnum. Hér má nefna kúfískan dírhem frá 

850-950 e. Kr. sem fannst í Vatnsdal í Patreksfirði 1964 og í kumli í Skriðdal 1995 kom 

upp helmingur af enskum peningi sem sleginn var í kringum árið 960. Ekki hafa allir 

þessir fundir varðveist. Stærstur íslenskra myntfunda er Gaulverjabæjarsjóðurinn sem 

fannst 1930 þegar unnið var við að færa út kirkjugarðinn í Gaulverjabæ í Flóa. Í þessum 

sjóði voru meira en 350 myntir og er þetta langmerkilegasti myntfundur hingað til á 

Íslandi (Holt, 1998). Samsetning silfursjóðsins var fjölþætt. Elsti peningurinn er arabískur 

líklega frá 869 til 870 og var sleginn í Bagdad en þar var líka að finna írska mynt slegna á 

árunum 989 til 1029. Samsetningu sjóðsins má sjá í töflu 1 og hafa fræðimenn áætlað út 

frá aldri peninganna að þeir hafi verið grafnir á árabilinu 1010 til 1015 (Dagný 

Arnarsdóttir, 2006). 

Tafla 1. Samsetning Gaulverjabæjarsjóðsins 

Upprunaland: Fjöldi: Aldursgreining: 
Enskir peningar 180 990-1010 
Írskir peningar 2 989-1029 
Þýskir peningar 160 936-1014 
Bæheimskir peningar 1 967-999 
Arabískir (kúfískir) peningar 5 869-942 
Sænskir peningar 3 Frá lokum 10. aldar 
Danskir peningar 5 940-986 

Heimild: (Dagný Arnarsdóttir, 2006) 

Mikið magn af enskum peningum hefur fundist á hinum Norðurlöndunum og eru þeir 

taldir eiga uppruna sinn frá Englandskonungi í lok 10. aldar. Víkingar buðu ríkjandi 

landstjórnendum að greiða þeim háar fjárhæðir til að losna undan hernaðaráhlaupi á 

lönd þeirra (Dagný Arnarsdóttir, 2006). Það er því talið líklegt að silfurpeningar þeir sem 

komu með landnámsmönnum til Íslands hafi átt slíkan uppruna. Fyrsta myntsláttan á 

Norðurlöndum var um árið 1000 en fram að þeim tíma voru það aðallega enskar myntir 

sem fóru manna á milli á Íslandi. Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar er talið að nokkuð af 
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ómyntuðu gulli og silfri hafi verið í umferð en hafi aðallega verið notað í viðskiptum eftir 

þyngd sinni sem vörumynt (Sigurgeir Sigurjónsson, 1949). 

2.2 Þjóðveldisöld (930-1262) 
Frá landnámi stunduðu Íslendingar sjálfir verslun innanlands og utan og á þjóðveldisöld 

var Noregur aðalviðskiptalandið (Lýður Björnsson, 2005; Sigurgeir Sigurjónsson, 1949). 

Bærinn Björgvin í Noregi sem var stofnaður 1075 var miðstöð verslunar Íslendinga á 

þessum tíma (Lýður Björnsson, 2005). Þessi viðskipti voru engu að síður smá í sniðum og 

skiptu almúgann litlu þar sem frá landnámi stunduðu landsmenn fiskveiðar og 

landbúnað. Vöruskipti voru aðalverslunarmátinn innanlands og skiptust bændur á 

vörum sín á milli. Ýmis varningur barst þó að utan og til höfðingja landsins og eftir 

kristnitöku árið 1000 til kristnihalds (Agnes Siggerður Arnórsdóttir, 2008).  

Agnes Siggerður Arnórsdóttir (2008) skoðar í ritgerð sinni hvort að íslenskur almúgi 

hafi verið mikið háður innfluttum varningi. Niðurstaða hennar er að alþýðan stundaði 

sjálfsþurftarbúskap og var að mestu leiti sjálfbjarga hér innanlands með flesta hluti. 

Útlend aðföng voru því rýr allt fram á 14. öld. Það má þrátt fyrir það sjá í Grágás, sem 

var lögbók og lögskýringarrit þjóðveldistímans, hvaða vörur voru fluttar inn á 

þjóðveldistímanum en þar má nefna mjöl, léreft, við, vax og tjöru. Allt frá landnámi 

bjargaði fólk sér sem best gat með ýmislegt sem nauðsynlegt var til að byggja 

bændasamfélag og til að stunda fiskveiðar. Framleiðslan einkenndist af því að tryggja 

afkomu landans en ekki af gróðavon.  

Hér á landi var kornrækt af skornum skammti og heimildir benda til þess að neysla 

mjöls hafi ekki verið mikil. Kólnandi veður á miðöldum hefur án efa gert Íslendingum 

erfiðara fyrir með kornrækt. Ljóst er að landnámsmenn komu að einhverju marki með 

ílát með sér. Það þurfti að viðhalda þeim þar sem þau gengu úr sér og ólíklegt er að 

landnámsmenn hafi borið öll ílát með sér sem til þurftu. Íslendingar smíðuðu sjálfir ýmis 

tréílát til geymslu og meðferðar matvæla. Landið skorti eir og kléberg sem notað var í 

gerð katla og grýta þess tíma en slík ílát voru notuð til suðu matar. Það er því talið að 

kléberg hafi verið flutt hingað til lands frá Noregi og líklega sem fullunnin eða hálfunnin 

ílát. Katlar og pottar voru taldar verðmætar eignir á miðöldum og áttu sumir auðmenn 

mikið af eirkötlum (Agnes Siggerður Arnórsdóttir, 2008).  
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Landnámsmenn fluttu með sér þekkingu hvernig átti að vinna járn úr mýrarauða eða 

svo nefndan rauðablástur. Á þjóðveldisöld var þjóðin sjálfbær varðandi járn og vinnslu 

þess og var talað um járnbændur. Járnsmíði var stunduð á bæjum til eigin nota og einnig 

var verslað með járnið. Járn var nauðsynlegt til margs sem viðkom búskapnum svo sem í 

verkfæri og til jarð- og heyvinnslu (Agnes Siggerður Arnórsdóttir, 2008).  

Strandveiðar voru stundaðar fá landnámi vegna fæðuöflunar innanlands og var það 

ekki fyrr en á 14. öld sem útflutningur skreiðar hófst. Veiðarfæri voru að mestu leyti 

heimatilbúin, þá oftast gerð úr skinni, togi og hrosshárum og dugðu ágætlega til að 

draga fisk úr sjó, vötnum og ám. Á miðöldum nýttu landsmenn sjóinn að auki til 

saltvinnslu þó ekki í miklu mæli að talið er. Þrátt fyrir það var saltið sem var notað hér að 

mestu gert í landinu sjálfu og var þá aðallega svart salt eða salt sem var unnið úr þangi 

eða þara sem var brenndur (Agnes Siggerður Arnórsdóttir, 2008).  

Af framsögðu má sjá að á þessum tíma voru Íslendingar að mörgu leyti sjálfbjarga 

með nauðþurftir sínar. Verslun við útlönd var munaður í þá daga. Þessi utanríkisverslun 

var í höndum Íslendinga sjálfra en skip landnámsmannanna voru eins og áður segir ekki 

eiginlegir knerrir heldur minni. Það þurfti marga í áhöfn og skipsskaðar voru algengir. 

Skipum þessum var aðeins treyst til millilandasiglinga um hásumar og oftast ekki siglt 

nema aðra leiðina ár hvert, það er frá landinu um sumar og til landsins sumarið eftir. 

Höfðingjar sóttust eftir að fá falleg klæði og einnig innfluttar vörur til veisluhalda og til 

að prýða híbýli sín. Efnameiri bændur sóttust efalaust eftir slíkum varningi og talið hann 

stöðutákn en ólíklegt er að þeir hafi haft ráð á honum í miklu mæli. Kirkjan þurfti á 

erlendum varningi að halda til að uppfylla formlegar kröfur um helgihald og má þar 

nefna messuvín, vax og reykelsi. Á seinni hluta þjóðveldisaldar er talið að heildar 

innflutningur til landsins hafi verið um fimm kíló á mann á ári. Útflutningur að sama 

skapi lítill hluti af landsframleiðslunni og áætlaður sama magn og innflutningurinn (Helgi 

Skúli Kjartansson, 1996). 

Í Norður Evrópu þekktist að húðir voru notaðar í sama tilgangi og við notum nú 

peninga. Þegar menn fóru í auknu mæli að stunda akuryrkju og kvikfjárrækt í stað þess 

að veiða villt dýr sér til framfæris fór auður manna að telja í því hve mikinn búpening 

þeir áttu. Búpeningur var því aðal gjaldmiðilinn og verðmælikvarðinn í vöruskiptum. 

Þessi verðmælikvarði var notaður víða langt fram á miðaldir og jafnvel lengur (Gylfi Þ. 
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Gíslason, 1942). Þannig var því einnig farið á Íslandi á þjóðveldisöld. Eftir að silfrið sem 

landnámsmenn tóku með sér gekk til þurrðar varð verðgildi hlutanna nátengt þeim 

bústofni sem landnámsmenn tóku með sér til landsins eða kúgildi og vaðmál (Lýður 

Björnsson, 2005). Í Grágás var verðeiningum skipt í þrjá flokka (sjá viðauka 1), vaðmál, 

silfur og gull (2001) en með setningu Búalaganna um 1100 sem fjölluðu um viðskipti 

innanlands voru grunneiningar í verðútreikningi silfur, vaðmál og kýrin (Lýður Björnsson, 

2005). Kúgildi var um margar aldir notað sem verðmælikvarði í innanlandsviðskiptum. 

Glöggur vitnisburður um þetta er að orðin peningur og fé merkja hvort tveggja hið sama 

í íslensku eða bæði búpeningur og gjaldmiðill (Gylfi Þ. Gíslason, 1942).  

Heimilisiðnaður í sveitum fólst meðal annars í gerð vaðmáls sem var ullarstrangi sem 

notaður var til dæmis í klæði, rekkjuvoðir, tjöld og segl (Björn Þorsteinsson og  

Bergsteinn Jónsson, 1991). Unnar voru tvær tegundir af vaðmáli, vöruvaðmál og 

hafnarvaðmál og var hið fyrr nefnda ekki eins vandað (Helgi Þorláksson, 1988). Úr 

vaðmálinu voru einnig unnir varafeldir sem var yfirhöfn karla sem líktist feldi eða gæru 

því að ullarlagðar eða röggvar voru settir á víð og dreif um flíkina. Þegar Íslendingar fóru 

erlendis þá tóku þeir með sér vaðmál sem ferðagjaldeyri (Harpa Hreinsdóttir, 2004). 

Búalögin voru við lýði allt fram á 20. öld en tóku breytingum í tímans rás. Vaðmálið tók 

yfir af silfri sem aðalgjaldmiðill landsmanna á 11. öld og síðar bættist fiskur við sem 

grunneining í verðútreikningi laganna. Eitt kúgildi var metið til 120 álna vaðmáls eða 

stórt hundrað og hélt því verðgildi sínu um aldir. Kýrin var metin á 240 gilda fiska og 

hélst það verðmat einnig um langan aldur (Lýður Björnsson, 2005).  

Frá 10. og fram á 12. öld voru tvær aðalútflutningsvörur Íslendinga vaðmál og 

varafeldir og var bæði löglegur gjaldmiðill. Hvort tveggja var heimilt að nota til greiðslu 

landaura í Noregi og tíundar hér heima (Elsa E. Guðjónsdóttir, 1962). Landaurar var 

fornt gjald sem Íslendingum bar að greiða við komu til Noregs fyrir gildistöku Gamla 

sáttmála 1262. Það jafngilti 4 aurum silfurs eða tveimur kúgildum og var þetta viðmið 

ákveðið í samningum við Noregskonung 1020 (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn 

Jónsson, 1991). Tíund var eignaskattur sem landeigendum bar að greiða og var settur á 

1097 að frumkvæði Gissurar biskups (1042 – 1118). Skatturinn skiptist í fjóra hluta til 

styrktar fátækum, til biskups, presta og kirkju (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn 

Jónsson, 1991). Kveðið var á um verðmat vaðmáls og varafelda í Grágás. Þar segir að 
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einn lögeyrir jafngildi sex álnum vaðmáls eða varafeldum sem þykja jafngildir sex álnum 

vaðmáls. Ein alin vaðmáls samsvaraði 49 sm löngum vaðmálsbút sem var tvær álnir á 

breidd eða 98 sm (Grágás, 2001). Í kringum 1200 hætta varafeldir að vera 

útflutningsvara og þar með lögmætur gjaldmiðill (Elsa E. Guðjónsdóttir, 1962). Einnig 

voru flutt út skinn í einhverju magni og voru tófu- og kattaskinn verðmæt 

útflutningsvara. Þess ber þó að geta að kettir voru aldrei aldir sérstaklega hér á Íslandi í 

þessum tilgangi (Helgi Skúli Kjartansson, 1996).  

Á meðan að skip voru í eigu eyjaskeggja er líklegt að siglt hafi verið til margra staða á 

landinu. Á þjóðveldisöld voru opinber afskipti af verslun frekar lítil fyrir utan að goðum 

var heimilt að ákveða vöruverð (Lýður Björnsson, 2005). Helgi Skúli Kjartansson 

sagnfræðingur (1996) færir fyrir því rök að þrengslin í víkingaskipum Íslendinga hafi 

ráðið mestu um að vaðmál varð helsta útflutningsvaran og gert Íslendinga til forna að 

iðnaðarþjóð. Landnámsmenn tóku með sér sauðfé til eyjarinnar og aukaafurð þess var 

ullin. Landsmenn höfðu sjálfir ekki not fyrir alla ullina sem sauðkindin gaf af sér. Vaðmál 

var unnið úr ullinni sem var bæði létt og meðfærilegt til flutninga til Noregs. 

Mörg haffær skip bárust hingað með landnámsmönnum en þegar frá leið gengu þau 

úr sér þar sem þeim var ekki viðhaldið og þau ekki endurnýjuð (Lýður Björnsson, 2005). 

Þrátt fyrir að Ísland hafi verið skógi vaxnara í þá daga var ekki um eiginlega nytjaskóga 

að ræða. Skógarnir voru birkiskógar og voru tré þeirra lágvaxin og fremur kræklótt. 

Innlendur viður var því ekki til þess fallinn að halda við skipaflota landnámsmanna. 

Innflutningur timburs var af skornum skammti og þrátt fyrir rekaviðinn sem gerði 

landsmönnum fært að halda við húsum, smíða kirkjur og báta fullnægði þetta tvennt 

ekki viðarþörf Íslendinga og þar með ekki til að endurnýja flotann (Agnes Siggerður 

Arnórsdóttir, 2008). Á árabilinu 1100 til 1170 eru einungis fimm örugg dæmi um skip í 

eigu Íslendinga. Þessi þróun á skipaflota landans er talin meginorsök þess að Íslendingar 

misstu utanríkisverslun úr sínum höndum til Norðmanna eða svo kallaðra 

Björgvinjarkaupmanna um 1100 (Lýður Björnsson, 2005). Ekki varð aukning á inn- og 

útflutningi í kjölfarið en talað er um að 35 skip hafi siglt til landsins árið 1118 en um 

miðja þrettándu öld hafði mjög dregið úr siglingum til Íslands. Áfram var flutt út vaðmál, 

varafeldir og skinn en einhver útflutningur brennisteins og fálka hófst á 13. öld (Björn 

Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 1991; Lýður Björnsson, 2005).  
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2.3 Ísland undir stjórn Noregskonungs (1262/1264-1380) 
Í upphafi 13. aldar var lítill áhugi annarra þjóða á siglingum til Íslands. Vaðmál hafði farið 

úr tísku um 1200 og fallið mikið í verði á 13. öld. Skipakostur landsmanna var einnig 

orðinn lítill sem enginn. Þessi staða Íslendinga olli því að árið 1262 gerðu sunn- og 

norðlenskir bændur svokallaðan Gamla sáttmála við Noregskonung en þar kvað á um að 

gegn því að greiða skatt til konungs myndi hann meðal annars ábyrgjast siglingar til 

Íslands. Samkvæmt sáttmálanum var það metið svo að einungis sex skip á ári þyrftu til 

Íslandssiglinga. Ekki hafði konungur sjálfur tök á að stunda þessar umsömdu siglingar en 

það gerðu þeir aðilar sem höfðu reynslu af Íslandssiglingum s.s. norskir farmenn og 

stórhöfðingjar. Árið 1273 veitti konungur Íslendingum heimild til að eiga hlut í 

kaupsskipum sem væru í siglingum til Íslands. Þetta varð til þess að biskupsstólarnir á 

Íslandi eignuðust hlut á móti norskum aðilum í flestum af þessum skipum (Björn 

Þorsteinsson, 1964).  

Ekki eru til neinar öruggar heimildir um að Íslendingar hafi hagnast mikið á 

utanríkisverslun fyrr en liðið er á 14. öld. Fram til 1348 setti Noregskonungur litlar 

skorður á hver mátti sigla til Ísland en þrátt fyrir það var fjöldi skipa sem sigldi til 

landsins fram til 1320 í samræmi við skipaákvæði Gamla sáttmála. Af því má lesa að 

engin sérstök ásókn var í siglingar hingað til lands á þessum árum. Þessi viðskipti fóru 

eftir sömu reglum og giltu þá í Noregi en útflutningur matvæla var bannaður nema að 

önnur matvæli kæmu í staðinn (Björn Þorsteinsson, 1964). 

Aukinnar eftirspurnar eftir íslenskri skreið var vart í Björgvin undir lok 13. aldar en 

það var ekki fyrr en upp úr 1320 þegar Norðmenn verða aflögufærir um korn að þeir 

fara að auka siglingar til Íslands. Þetta korn fengu Norðmenn í vöruskiptum við þýska 

kaupmenn, svo nefnda Hansakaupmenn. Upp úr 1300 fóru þeir í auknu mæli að ásælast 

skattlandsverslun Noregs. Þetta varð til þess að Norðmenn fóru að sigla með korn til 

Íslands að mestu í skiptum fyrir skreið og lýsi. Á árinu 1347 sigldu hingað til lands 23 

kaupskip sem var veruleg aukning frá því sem áður var (Björn Þorsteinsson, 1964). 

Noregskonungur vildi annars vegar efla Björgvin sem verslunarstað og hins vegar 

stöðva ásókn Hansakaupmanna í skattlandsverslun sína. Vegna þess bannaði hann allar 

siglingar til Íslands án síns leyfis. Björgvinjarkaupmenn urðu þar af leiðandi einráðir í 

þessum siglingum. Þetta er nefnt einokunarverslunin fyrri eða einokun 
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Björgvinjarkaupmanna (Björn Þorsteinsson, 1964; Lýður Björnsson, 2005). Þrátt fyrir 

einkaleyfi Björgvinjarkaupmanna þá hnignaði starfsemi þeirra mjög mikið á seinni hluta 

14. aldar og var ekki síst svartadauða um að kenna sem herjaði á Björgvin. Eftir hernám 

Björgvinjar af hendi þýskra víkinga á þriðja áratug fimmtándu aldar runnu siglingar 

Björgvinjarkaupmanna til Íslands sitt skeið (Lýður Björnsson, 2005). 

2.4 Yfirráðatími Danakonunga á Íslandi (1380-1918) 

2.4.1 Enska öldin (1400-1500) og þýska öldin (1500-1600) 

Árin eftir að Noregur fór undir Danakonung 1380 var mikil samkeppni á milli 

Englendinga og Hansakaupmanna um Íslandsverslunina. Heimildir greina frá siglingum 

Englendinga allt frá 1412 en jafnvel er að talið að þeir hafi siglt til Íslands fyrr. Oftar en 

einu sinni urðu vopnaðar deilur milli Englendinga og Þjóðverja en þeir síðar nefndu 

höfðu liðstyrk Dana í þeim átökum (Lýður Björnsson, 2005). 

Skreiðin varð vinsæl útflutningsvara og var samkeppnin um hana hörð. Frá 1400 

sóttust Englendingar eftir kaupum á henni og þá helst frá Íslendingum sjálfum sem skýrir 

sókn þeirra til siglinga til landsins. Þeir áttu fyrst í samkeppni við Norðmenn og síðar 

Hansakaupmenn. Verð á skreið til útflutnings hækkaði mikið sem afleiðing af þessari 

eftirspurn eða um 286% á tímabilinu 1200 til 1550 en aðallega á seinnihluta þess. Til 

samanburðar varð verðhækkun á innlendum markaði á sama tíma einungis 25 til 67%. 

Þessi munur skýrist af því að hér innanlands var að mestu leyti vöruskiptaverslun við lýði 

en Englendingar greiddu Íslendingum í enskum gullpeningum fyrir útflutningsvörurnar 

auk þess að skipta á vörum svo sem enskum klæðum og líni, mjöli, bjór, víni, salti, 

koparkötlum og mörgu öðru. Einnig er vitað að ýmsar innfluttar vörur lækkuðu í verði á 

15. öld. Verslun á 15. öld og fram á þá 16. var því Íslendingum hagkvæm (Björn 

Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 1991; Hulda Rós Guðnadóttir, 2000; Jón 

Stefánsson, 1949; Lýður Björnsson, 2005). 

Átök Þjóðverja og Englendinga náðu hámarki í svokölluðu Grindavíkurstríði 1532 þar 

sem Þjóðverjar höfðu betur gegn Englendingum en hinir fyrrnefndu höfðu bæði liðsinni 

Dana og Íslendinga í þeim. Dró í kjölfarið úr verslun Englendinga við Ísland en verslun 

Þjóðverja við landann efldist í kjölfarið (Lýður Björnsson, 2005). Englendingum var 

alfarið rutt úr vegi hér um miðja 16. öld en stunduðu enga að síður áfram fiskveiðar við 
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landið. Þýsku kaupmennirnir urðu því allsráðandi á 16. öld og voru þeir helst frá 

Hamborg og Bremen (Sigurður Pétursson, 1985). Hansakaupmennirnir buðu 

Íslendingum upp á fjölbreyttari viðskipti en Englendingar höfðu gert enda voru þeir 

kaupmenn en ekki fiskimenn eins og þeir ensku. Hansakaupmenn keyptu auk skreiðar 

meðal annars vaðmál, refaskinn, rafabelti og skötubörð (Lýður Björnsson, 2005). Þegar 

líða fór á 16. öld fór verð á vörum Þjóðverja hækkandi og gæði vörunnar síversnuðu. Af 

heimildum má álykta að aðallega hafi verið um vöruskipti að ræða á milli Íslendinga og 

Hansakaupmanna á þessum árum sbr. alþingissamþykkt frá 1601. Í henni má sjá að 

hefðin var að Íslendingar greiddu Þjóðverjum með skreið en einnig hafa aðrar vörur 

komið til s.s. smjör, vaðmál, naut og sauðir. Á tímum ensku og þýsku 

Íslandsverslunarinnar var ásamt ensku myntinni einnig eitthvað af þýskri mynt í umferð 

hér á landi. Þessar ensku og þýsku myntir voru aðallega stærri gull- og silfurmynt svo 

sem englottur, rósenóblur, rínargyllin og Lybikuskildingar (Jón J. Aðils, 1971). 

Sumir vilja meina að þeir Íslendingar sem börðust gegn siglingum Englendinga í þágu 

Dana og Hansakaupmanna hafi farið illa að ráði sínu gagnvart íslensku þjóðinni. Þar sem 

verslun Englendinga við landann hafi hjálpað fátækri þjóð og lyft henni upp úr eymd og 

volæði. Enskir gullpeningar hafi flætt um landið landsmönnum til góðs og á þessum tíma 

greiddu Íslendingar konungsskatt í enskum gullpeningum (Jón Stefánsson, 1949). 

Íslendingar högnuðust mjög af viðskiptum við Englendinga og aldrei fyrr hafði þjóðin 

verið jafn auðug og kynnst meiri velmegun (Jón Gíslason, 1979). Hér má álykta að ekki 

hafi allir landsmenn búið við slík auðæfi sem hér á undan er lýst frekar að þeir sem 

stunduðu þessi viðskipti hafi efnast. Einnig skal það haft í huga að höfðingjar landsins 

gripu þetta tækifæri til auðsöfnunar fegins hendi en jafnframt stóðu þeir vörð um þá 

samfélagsgerð sem fyrir var í landinu (Gísli Gunnarsson, 1987). Danakonungur gerði út 

tvo herleiðangra til Ísland árin 1541 og 1551 í kjölfar siðaskipta. Í þeim ferðum var gert 

upptækt skotsilfur Íslendinga og einnig reiðufé og dýrgripir biskupstóla og klaustra. 

Konungur hafði upp úr þessum ferðum 12.500 kýrverð af gulli, silfri og dýrgripum (Björn 

Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 1991). 

Þrennt verður aðallega til þess að Hansakaupmenn missa Íslandsverslunina í upphafi 

17. aldar. Fyrsta var að borgir í Danmörku eflast á fyrri hluta 16. aldar og þar með 

verslunarstétt. Annað var að eftir landafundina miklu á 15. öld efldist verslun 
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Englendinga og Hollendinga en verslun Hansakaupmanna hnignaði (Lýður Björnsson, 

2005). Þriðja var kaupskaparstefna sem var ríkjandi hugmynd í efnahagsmálum þessa 

tíma. Hún einkenndist af þeirri hugmyndafræði að efla iðnað og verslun í ríkinu og þá oft 

með því að veita þegnum konungs vernd, auka útflutning og vinna gegn innflutningi 

(Gísli Gunnarsson, 1988; Gylfi Magnússon, 2005; Lýður Björnsson, 2005). Kristján IV 

Danakonungur (1577–1648) aðhylltist þessa stefnu og vildi auka velmegun þegna sinna. 

Því veitti hann borgurum Kaupmannahafnar, Málmeyjar og Helsingjaeyrar einkaleyfi til 

12 ára á Íslandsverslun þann 20. apríl 1601. Þar með lauk þýsku öldinni í siglingum til 

landsins (Lýður Björnsson, 2005). 

2.4.2 Einokunarverslun á Íslandi árin 1602-1787 

Í kjölfar tilskipunar Danakonungs 1601 hófst einokunarverslun Dana á Íslandi sem stóð 

óslitin frá árinu 1602 til ársins 1787. Konungur gaf þegnum sínum þetta einkaleyfi til 

verslunar á Íslandi en setti jafnframt skilyrði í tilskipun sinni. Í þessum skilyrðum fólst 

meðal annars að kaupmönnum bar skylda til að flytja til Íslands góðan og óspilltan 

varning s.s. mjöl, klæði o.fl. og selja gegn sanngjörnu verði sem miðaðist í meginatriðum 

við gömlu íslensku Búalögin. Kaupmönnum var einungis leyft að dvelja á Íslandi um 

sumarmánuðina og þá í stuttan tíma í senn. Enn fremur var þeim ekki leyfilegt að taka 

þátt í íslensku atvinnulífi þar sem þeir máttu hvorki eiga né gera út báta eða ráða 

Íslendinga til vinnu í miklu mæli (Gísli Gunnarsson, 1987; Jón J. Aðils, 1971). 

Verðlagsskilyrði konungs gerðu það að verkum að verðið byggði á föstum verðtöxtum 

sem tóku litlum breytingum á tímum einokunar Dana. Þetta varð þess valdandi að verð á 

útfluttu sjávarfangi breyttist ekki í samræmi við verðþróun erlendis. Einokunarverslunin 

var tvíeggjað sverð. Annars vegar tryggði hún ákveðinn stöðuleika í framboði innfluttra 

vara, aftraði verðlagshækkunum innanlands og efldi félagslegan stöðuleika. Hins vegar 

hindraði hún efnahagsframfarir á Íslandi (Gísli Gunnarsson, 1987). Þetta fasta verðlag 

var því gjaldi keypt að verðmæti sjávarafurða erlendis greiddi að einhverju leyti niður 

verð á innfluttum vörum á Íslandi og útflutning landbúnaðarvara. Fiskverð á Íslandi var 

langt undir markaðsvirði erlendis og innfluttur varningur var seldur til landans undir 

kostnaðarverði. Danskir kaupmenn notuðu því hluta af ágóða sínum á sölu fiskafurða 

erlendis til að greiða niður innflutningsvörurnar. Jafnframt var verð útfluttra 

landbúnaðarvara of hátt miðað við markaðsvirði á erlendri grund. Það má því einnig 
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segja að hið lága afurðaverð á sjávarfangi hafi einnig haldið uppi háu útflutningsverði á 

landbúnaðarvörum. Þetta lága fiskverð kom enn fremur í veg fyrir framfarir í fiskveiðum 

og fjárfestingar á Íslandi (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 1991; Gísli 

Gunnarsson, 1987). 

Lengi vel eða allt til 1750 höfðu Íslendingar ekkert á móti einokunarversluninni og 

kvörtuðu einungis endrum og eins yfir verðlagi, vörumagni og vörugæðum. 

Einokunarverslunin samrýmdist vel fornum íslenskum samfélagsháttum. Fræðimenn eru 

ekki sammála um hvort að þetta geti talist réttlæting fyrir einokuninni eða þvert á móti 

að einokunin hafi verið forsenda óbreytts samfélags og því komið í veg fyrir framfarir á 

Íslandi og því verið slæm (Gísli Gunnarsson, 1987). 

Á 15. og 16. öld voru margar smámyntir í gangi í Danmörku en þær komu aldrei til 

Íslands. Kristján III (1503-1559) lét slá verðmeiri mynt í silfri sem var í fyrstu kölluð 

Jóakimsdalur en gekk síðar undir heitinu dalur eða spesíudalur og loks spesíuríkisdalur 

eða spesía. Þessi mynt var við lýði allt fram til 1875. Á þessum tíma voru einnig slegnar 

smámyntir einkum merkur og skildingar og var verðmæti þeirra í ákveðnu hlutfalli við 

spesíudal. Á tímum Kristjáns IV Danakonungs var verðgildi þeirra smámynta sem voru í 

gangi í Danaveldi á reiki. Vegna þessa lét konungur slá nýja mynt 1618 sem var 

krónumynt. Þetta varð alls ekki til þess að einfalda hlutina því að eldri myntir héldust 

áfram í umferð. Á dögum Friðriks III (1609-1670) var farið að slá mun meira af 

krónumynt en spesíumynt og hafði verðgildi krónumyntar fallið mikið. Tvær myntir voru 

því í gangi samhliða en með mismunandi verðgildi og var því brugðið á það ráð að slá 

kúrantmynt sem reiknaðist eftir mælikvarða hinnar þýsku kúrantmyntar. Ekki bætti 

þetta ástandið þar sem hinar myntirnar voru ekki felldar út gildi og nú voru þrenns 

konar myntir notaðar í Danmörku. Hinn danski kúrantríkisdalur var fyrst sleginn sem 

mynt og seinna einnig gefinn út í seðlum (Gísli Gunnarsson, 2000; Jón J. Aðils, 1971). 

Eftir að einokunarverslunin hófst var enn eitthvað í umferð af erlendum myntum á 

Íslandi. Þær bárust til landsins með erlendum skipum sem stunduðu í einhverju mæli 

verslun á laun þrátt fyrir einokun Dana. Voru þessar myntir frekar notaðar í þessum 

leynilegu viðskiptum þar sem minna fór fyrir þeim en vörum. Til að mynda var hér um að 

ræða hollenskar myntir s.s. krossdal (Jón J. Aðils, 1971). Á 17. öld þurftu Íslendingar að 

flytja inn spesíuríkisdal til að standa straum að skammtheimtu Danakonungs sem 
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krafðist þess að skattar til hans væru greiddir í þeirri mynt. Á þessum tíma á Íslandi voru 

peningar álitnir vörutegund fremur en eiginlegur gjaldmiðill (Jón J. Aðils, 1971). 

Á tímum einokunarverslunar voru danskir kaupmenn lítt hrifnir af því að greiða í 

mynt fyrir íslenskar vörur þrátt fyrir að mynt væri verðmeiri á Íslandi en erlendis. Þeir 

vildu ekki tapa því hagræði sem var að því að kaupa og selja vöru samtímis. Árið 1753 

var kúrantríkisdalur algengasti gjaldmiðilinn bæði í Danmörku og Noregi og þá var 

ákveðið að einungis mætti nota þá mynt í viðskiptum við Íslendinga ef um 

peningaviðskipti væri að ræða. Konungur hafði einnig 1752 látið þau boð út ganga að 

gjöld til hans mætti bæði greiða með kúrantríkisdal og krónumynt. Kúrantríkisdalur var 

fluttur inn í einhverju magni til að standa straum að skammtheimtu konungs en ekki 

varð aukning á peningaviðskiptum eftir þessar ákvarðanir. Íslendingar voru almennt 

tregir til að stunda viðskipti með kúrantríkisdal og mynt. Uppreikningur á milli gjaldmiðla 

þótti flókinn og einnig uppreikningur á verðmæti vöru í gjaldmiðlum. Í gegnum aldirnar 

höfðu margs konar myntir verið í umferð og verðmæti þeirra á milli breyttist frá einum 

tíma til annars. Olli þetta talsverðri ringulreið í hugum Íslendinga og óöryggi í 

peningaviðskiptum. Danska myntin var ekki í neinu samræmi við landaurareikninginn 

sem hafði verið verðviðmið allt frá þjóðveldisöld (Gísli Gunnarsson, 1987; Jón J. Aðils, 

1971). Óprúttnir kaupmenn reyndu oft að nýta sér þennan glundroða. Fóru margir 

Íslendingar flatt á peningaviðskiptum við þá og var það ekki til þess að auka tiltrú manna 

á slíkum viðskiptum. Það er til dæmis þekkt á einokunartímanum að kaupmenn reyndu 

að ná spesíumynt af Íslendingum í stað kúrantríkisdals þar sem þeir gátu selt hana í 

Danmörku fyrir fleiri kúrantríkisdali en fékkst fyrir hana á Íslandi. Hér var því um 

gjaldeyrisbrask dönsku kaupmannanna að ræða. Í verslunarskilmálum frá 1763 var 

tiltekið að einungis væri heimilt að hafa peningaviðskipti ef að vöruskipti væru ekki 

möguleg. Þetta þýddi að kaupmenn þrýstu á Íslendinga að hafa vöruskipti á öðrum 

vörum en nauðsynjavörum og jafnvel að taka út það mikið af vörum hjá þeim að 

Íslendingar stofnuðu til skuldar við þá. Þessi takmörkuðu peningaviðskipti ollu 

ákveðnum ósveigjanleika þessa markaðar til að mæta breytileika í framboði og 

eftirspurn og var það hvorki þessum viðskiptum né landsmönnum hagkvæmt (Gísli 

Gunnarsson, 1987; Jón J. Aðils, 1971). 
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Enn var það Íslendingum til trafala að lítið var um peninga í umferð. Ástæðan var að 

þeir fóru að megninu til í skattgreiðslu til Danmerkur. Neyddust menn stundum til að 

nota tóbak mælt í álnum og þumlungum til greiðslu í smærri viðskiptum manna á meðal 

(Jón J. Aðils, 1971; Sigurgeir Sigurjónsson, 1949). Vegna þessa skorts komu Íslendingar 

með ýmsar hugmyndir til að ráða bót á þessu t.d. að slegin yrði mynt fyrir Ísland sem 

væri í samræmi við hinn forna landaurareikning (Jón J. Aðils, 1971). Danir urðu ekki við 

þeirri bón en með tilskipun 22. apríl 1778 voru gefnir út sérstakir kúrantríkisdalir með 

íslenskri áletrun en útlit einnar gerðar hans má sjá á mynd 1 (Myntsafn Seðlabanka og 

Þjóðminjasafns, 2002). 

 

 

Mynd 1. Eins ríkisdals kúrantseðill með íslenskri áletrun, framhlið og bakhlið 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002, bls. 12) 

Á þessum tímamótum hófst saga opinbers gjaldmiðils á Íslandi þar sem þetta afbrigði 

danskra kúrantseðla var fyrsti gjaldmiðillinn sem var búinn til og ætlaður til nota hér á 

landi. Þessir seðlar voru gefnir út í tveimur verðgildum, eins og fimm dala. Þeir voru 

gefnir út nokkrum sinnum en yngsti þekkti svona seðill er síðan 1801. Þeir voru ekki 

gefnir út eftir 1813 þar sem hinn danski Kúrantbanki sem gaf þá út var það ár lagður 

niður (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). Sama verðmat var á milli hins 

íslensk áletraða kúrantpenings og hins hefðbundna danska enda var þetta í raun sami 

gjaldmiðillinn. Hitt ber að athuga að ekki fékkst sama fyrir hinn íslenska áritaða kúrant 

og hinn danska í skiptum fyrir silfur spesíu. Myntkerfi þessara tveggja gjaldmiðla var eins 

uppbyggt. Hver ríkisdalur skiptist í 6 merkur og ein mörk í 16 skildinga og því voru 96 

skildingar í hverjum ríkisdal. Á Íslandi var fast verð á milli þessara gjaldmiðla sem var 

ákveðið með tilskipun konungs 1753. Fyrir 1125 kúrantdali fengust 1000 spesíur eða 108 

kúrantskildingar fyrir 96 skildinga af spesíum. Kúrantinn var því 88,88% af verðmæti 
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silfurspesíunnar (Gísli Gunnarsson, 1987). Eftir að farið var að gefa út kúrantdalinn með 

íslenskri áritun var einungis leyfilegt að nota hann í verslun á Íslandi og var það áréttað 

með tilskipun árið 1787 (Jón J. Aðils, 1971; Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 

2002). 

2.4.3 Einokunarverslun afnumin (1787-1855) 

Einokunarverslunin var afnumin árið 1787. Nokkrar ástæður lágu þar að baki. 

Hugmyndir um frjálsa verslun höfðu rutt sér til rúms í Danmörku og hinni íhaldssömu 

Guldbergstjórn var steypt af stóli 1784. Að auki hafði Danakonungur rekið 

Íslandsverslunina sjálfur frá 1774 með miklum hagnaði til að byrja með en síðan lent í 

miklum taprekstri á árunum 1783 til 1787. Ástæður þessa hallareksturs voru annars 

vegar móðuharðindin hér á landi og hins vegar hrakandi viðskiptakjör erlendis vegna 

loka frelsisstríðs Bandaríkjanna sem dró úr eftirspurn á íslenskum vörum. Íslenska 

konungsverslunin var í reynd gjaldþrota. Embættismenn í Kaupmannahöfn voru þeirrar 

skoðunar á þessum tímamótum að einokunarverslunina bæri að afnema. Niðurstaðan 

varð sú að verslun var gefin frjáls öllum þegnum Danakonungs og voru þar Íslendingar 

meðtaldir. Undanskildir voru þeir þegnar Danakonungs sem sjálfir bjuggu enn við 

einokun. Áfram var því öðrum aðilum óheimilt að stunda verslun við Íslendinga og á 

Íslandi (Gísli Gunnarsson, 1987; Lýður Björnsson, 2005). 

Í kjölfar þess að einokunarverslunin rann sitt skeið voru stofnaðir sex kaupstaðir á 

Íslandi það voru Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og 

Vestmanneyjar. Landsvæðið í nálægð hvers þeirra var ákveðið kaupsvæði. Ýmis 

hlunnindi voru boðin iðnar- og verslunarmönnum til að reyna að laða þá að þessum 

búsvæðum. Fastakaupmenn voru þeir kallaðir sem keyptu og tóku við 

konungsversluninni. Í flestum tilfellum voru þetta hinir sömu aðilar og áður höfðu verið 

starfsmenn konungs á Íslandi. Sums staðar sátu þeir einir um hituna og þar héldust 

verslunarhættir einokunarinnar óbreyttir. Annars staðar, þá helst þar sem sjávarafurðir 

voru í boði eins og í Reykjavík, Grundarfirði og Ísafirði, varð samkeppni á milli 

fastakaupmanna og lausakaupmanna. Lausakaupmenn voru aðrir kaupmenn en þeir 

sem tóku yfir verslun konungs. Þeir sigldu með vörur sínar til landsins ár hvert og fengu 

leyfi til verslunar á ákveðnu kaupsvæði. Þegar leið á 19. öldina settust margir af 

fastakaupmönnunum að í Danmörku og létu verslunarstjóra annast rekstur sinn og var 
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það kallað selstöðuverslun (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 1991; Lýður 

Björnsson, 2005). 

Árið 1840 voru Íslendingar 57.000 talsins. Þeim hafði fjölgað eftir mannfall 

Móðuharðindanna á 18. öld og var íbúafjöldinn orðinn nálægt fólksfjöldahámarki 

miðalda. Litlar framfarir urðu í landinu á þessum tíma og voru búskaparhættir 

landsmanna keimlíkir þeim sem tíðkuðust á miðöldum. Samgöngubætur og 

mannvirkjagerð voru af skornum skammti og opnir róðrarbátar að mestu leiti notaðir til 

að róa til fiskjar. Næstum öll verslun var í höndum danskra stórkaupmanna sem bjuggu 

ekki á Íslandi og fluttu hagnaðinn af versluninni frá landinu. Tuttugu og fimm 

verslunarstaðir voru á landinu árið 1849 og á þrettán þessara verslunarstaða var 

einungis ein verslun. Árið 1855 var sami fjöldi verslunarstaða og enn ein verslun á tíu 

þeirra. Á fáum stöðum voru fleiri en tvær verslanir. Þrátt fyrir að það væru fleiri en ein 

verslun á verslunarstað var lítil samkeppni nema af verslun lausakaupmanna. 

Selstöðukaupmenn keyptu oft varning þeirra til að tryggja verðlag sem var óeðlilega hátt 

og mikil dýrtíð þjakaði íslensku þjóðina (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 

1991).  

Allt frá 18. öld höfðu þær raddir heyrst að Íslendingar ættu að fá að versla við hvaða 

ríki sem þeim hugnaðist. Danir sátu einir að verslun hér allt frá því um 1600 og reyndu 

að hindra aðra aðila sem reyndu að stunda verslun hér við land á laun og í trássi við þá. 

Danir vildu lengi vel ekki að aðrir en þeir sjálfir kæmu að verslun hér á landi. Eftir að 

einokunarversluninni var aflétt árið 1787 var samkeppni milli kaupmanna leyfileg. Því 

miður var þessi samkeppni einungis að nafninu til en ekki í reynd á milli kaupmanna. 

Hana var helst að finna á Suðurlandi og í Reykjavík. Eina samkeppnin kom frá 

fyrrnefndum lausakaupmönnum sem dvöldu hér að sumarlagi og þá í takmarkaðan tíma 

og var því áhrifalítil. Fastakaupmenn verðlögðu sína vöru alltaf hærra þegar 

lausakaupmenn voru ekki lengur í samkeppni við þá svo sem á vetrum. Þegar birgðir í 

landinu fóru þverrandi hækkuðu þeir verð sitt til muna. Íslandsverslunin á árbilinu 1787 

fram til 1855 átti lítið skylt við frjálsa samkeppni. Allir sem vildu vita vissu að 

fastakaupmenn höfðu mikið verðsamráð. Þá samræmdu þeir bæði verð á innlendri og 

erlendri vöru. Kaupmenn reyndu þannig að útiloka samkeppni og fæla þá í burtu sem 

reyndu að setjast að og veita þeim raunverulega samkeppni. Á þessum árum ríkti því 
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einungis samkeppni í orði en fákeppni var það sem fólk bjó við (Halldór Bjarnason, 

2005). 

Tilkoma hins íslensk áletraða kúrantpenings breytti engu um notkun landsmanna á 

peningum í verslun sinni. Eftir sem áður treystu menn á vöruskipti og eins og kom á 

daginn þá reyndist kúrantseðlarnir ekki traustur gjaldmiðill (Myntsafn Seðlabanka og 

Þjóðminjasafns, 2002). Mikið gengishrun varð á kúrantríkisdal Danmerkur í kjölfar 

ósigurs Danmerkur og Frakklands í Napóleonstyrjöldunum á árunum 1807 til 1812. Árið 

1813 var svo komið að kúrantseðlar voru nánast verðlausir þannig að það var stofnaður 

nýr ríkisbanki í Danmörku í stað Kúrantbankans og lögleiddur ríkisbankadalur sem nýr 

gjaldmiðill. Í kjölfarið var þessi ríkisbankadalur með íslenskri áletrun lögleiddur á Íslandi 

1815 (sjá mynd 2) og íslensku kúrantseðlarnir innkallaðir. Fyrir sex íslenska 

kúrantríkisdali fékkst einn af hinum nýju ríkisbankadölum (Grímur Jónsson, 1816; 

Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002).  

 

Mynd 2. Ríkisbankadalur með íslenskri áletrun, framhlið og bakhlið 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

Ekki voru þessir nýju ríkisbankadalir lengi í gildi hér á landi þar sem Ríkisbankanum 

var breytt 1818 í Danska þjóðbankann. Þeim banka bar m.a. að draga úr notkun 

ríkisbankadala og síðan að innkalla þá. Gildistími þessara dönsku ríkisbankaseðlar með 

íslenskum texta leið undir lok með innköllun þeirra 3. maí 1820. Frá þeim tíma og allt 

fram til 1886 þegar íslenski landssjóðurinn gaf út sína fyrstu seðla var enginn gjaldmiðill 

auðkenndur sérstaklega til afnota á Íslandi. Skortur var á skiptimynt á Íslandi í kjölfarið 

og m.a. vegna þess lét Friðrik VI (1768 – 1839) Danakonungur slá smámynt í Altona að 

verðmæti 2, 3 og 4 skildinga. Þessi mynt telst þó ekki íslenskur gjaldmiðill þar sem engin 

auðkenni eða ákvæði báru vott um það (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002).  
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2.4.4 Fríverslun (Verslunarfrelsi) 1855 

Á fyrri hluta 19. aldar höfðu Íslendingar kvartað við dönsk stjórnvöld yfir skorti á 

samkeppni í verslun í landinu en ekki var brugðist við því enda litið á Ísland sem eins 

konar nýlendu Dana. Í fyllingu tímans varð meiri vilji hjá dönskum yfirvöldum að koma til 

móts við umkvörtun Íslendinga. Var það ekki síst að þakka breyttum hugmyndum um 

verslun, kennda við frjálslyndisstefnu, sem þeir kynntust í gegnum Breta. Það er 

skiljanlegt af framansögðu að ein af kröfum þjóðfrelsismanna, með Jón Sigurðsson 

forseta (1811-1879) í broddi fylkingar, var verslunarfrelsi. Alþingi var endurreist 1845 og 

átti Jón þar þingsæti. Allt frá þessu fyrsta þingi sendu Íslendingar Dönum bænaskrár um 

verslunarfrelsi en var ávallt hafnað. Baráttunni var haldið áfram og áskorun á stjórnvöld 

um innleiðingu verslunarfrelsis var samþykkt á fundum á Kollabúðum og Þórsnesi árið 

1849 og Þingvöllum 1851. Jón áleit að frjáls verslun væri ein helsta forsenda framfara á 

Íslandi. Skiptar skoðanir voru meðal Dana hvort veita ætti Íslendingum slíkt frelsi en 

hörðustu andstöðuna sýndu fastakaupmennirnir sem vildu ekki missa spón úr aski 

sínum. Íslendingar beittu miklum þrýstingi og eftir deilur á danska þinginu varð úr að 

hagsmunir Íslendinga voru teknir fram yfir hagsmuni Íslandskaupmannanna. Hinn 1. 

apríl 1855 fengu Íslendingar langþráð verslunarfrelsi sem þýddi að nú máttu þegnar frá 

öðrum ríkjum en Danmörku versla við Íslendinga (Halldór Bjarnason, 2005; Lýður 

Björnsson, 2005). 

Þær framfarir sem menn höfðu vonast eftir létu samt á sér standa. Á þessum tíma 

voru ull, kjöt og tólgur helsta útflutningsvara bænda í landbúnaðarhéruðum en 

saltfiskur, lýsi og skreið í sjávarplássum. Helst voru það norskir og breskir kaupmenn 

sem nýttu sér þetta frelsi til verslunar á Íslandi. Norðmenn seldu Íslendingum auk annars 

timbur og Bretar versluðu af landsmönnum hross og sauðfé á fæti. (Björn Þorsteinsson 

og  Bergsteinn Jónsson, 1991). 

Nær engar breytingar voru á verslun innanlands fram til 1855 og voru mikil vöruskipti 

á milli bænda í landbúnaðarhéruðum og útvegsbænda í verstöðvum. Var þá til að 

mynda skreið látin í skiptum fyrir feitmeti og kjöt. Um og nokkru eftir að 

einokunarverslunin var afnumin hófu nokkrir Íslendingar verslunarrekstur og fjölgaði 

þeim smám saman. Þessir kaupmenn voru allir smásölukaupmenn enda hófst heildsala 

innanlands ekki fyrr en hálfri öld síðar. Allar fastar verslanir í landinu voru eigu erlendra 
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aðila árið 1849. Þetta breyttist á næstu árum. Á árabilinu 1855 til 1872 fjölgaði 

fastaverslunum í eigu Íslendinga en meirihluti þeirra var þrátt fyrir það áfram í eigu 

erlendra aðila. Þetta má glöggt sjá á mynd 3 (Lýður Björnsson, 2005). 

 

Mynd 3. Fjöldi fastra verslana á Íslandi á árunum 1849 til 1872 og eignarhald þeirra 

Heimild: (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 1991) 

2.4.5 Sauðasalan 1866, Gránufélagið 1869, KÞ 1882 og SÍS 1902 

Það bar helst til tíðinda þegar líða tók á 19. öldina að íslenskir verslunarmenn létu meira 

að sér kveða á Vesturlandi en áður var og á Norðurlandi bundust menn samtökum til að 

reyna að hamla gegn selstöðuversluninni. Fyrst í stað voru þetta hlutafélög eða 

pöntunarfélög sem höfðu það að markmiði að selja afurðir og kaupa inn hjá 

kaupmönnum. Slík samtök voru til að mynda stofnuð í Fnjóskadal árið 1844 og voru fleiri 

álíka samtök stofnuð áratugina næstu á eftir. Eitt þessara félaga var Gránufélagið sem 

var stofnað af Eyfirðingum árið 1869 og var það í rekstri allt til ársins 1912. Markmið 

þessara félaga var að fá betri kjör. Safnað var vörupöntunum með loforði um afurðir 

sem greiðslu eða með sölu hlutabréfa. Íslendingar höfðu því öðlast nokkra reynslu um 

1880 af óformlegum verslunarfélögum og hlutafélögum ásamt einstaklingsverslun 

(Lýður Björnsson, 2005). 

Sú nýbreytni varð rétt fyrir og í kjölfar verslunarfrelsisins að skepnur voru seldar á 

fæti og þá aðallega til Englendinga. Fyrst í stað hross og síðar sauðfé (Lýður Björnsson, 

2005). Sauðasalan hófst í kringum 1870. Fullorðið sauðfé var flutt með skipum til 

Bretlands og ágætis verð fékkst fyrir væna sauði. Þessi sala breytti miklu fyrir efnahag 

bænda, sérstaklega í sveitum sem hentuðu vel til sauðfjárræktar (Árni Brynjar Bragason, 
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2009). Mikill aukning varð á sauðasölunni upp úr 1880 og voru 10.000 til 60.000 kindur 

seldar úr landi árlega fram til 1896. Fyrir búféð greiddu Englendingar landsmönnum í 

gulli sem auðveldaði þeim að gera upp gamlar verslunarskuldir. Upp úr 1880 fóru 

Íslendingar að hluta til að skipta á enskum vörum fyrir búpeninginn. Líkaði 

kaupmönnunum þetta vel þar sem þá voru þeir með tryggingu fyrir farmi til Íslands á 

sauðatökuskipunum. Með þessu móti varð flutningskostnaður mjög hagkvæmur sem 

skilaði sér í lægra vöruverði til Íslendinga. Pöntunarfélögin voru stofnuð til að nýta sem 

best þessa verslunarmöguleika (Lýður Björnsson, 2005). 

Sauðasalan skapaði sér fastan grundvöll um og upp úr 1875 en þá voru innlendir 

aðilar, til að mynda Gránufélagið, orðnir umboðsmenn Englendinga í viðskiptunum. Árið 

1881 sættu Suður-Þingeyingar sig ekki við að versla við Gránufélagið og vildu sjálfir 

semja beint við sauðakaupmenn. Komust þau viðskipti á og seldu þeir sauði í skiptum 

fyrir þær vörur sem pantaðar höfðu verið. Var þetta síðan svo eftirleiðis að pantaðar 

voru vörur í skiptum fyrir sauðfé. Til að annast þessi viðskipti var Kaupfélag Þingeyinga 

stofnað árið 1882. Þessir viðskiptahættir í formi pöntunarstarfsemi voru þungir í vöfum 

og var því árið 1889 stofnuð söludeild þar sem voru til sölu vörur ámóta þeim sem 

fengust hjá gömlu fastaverslunum. Fram til 1900 voru stofnuð a.m.k. 12 kaupfélög að 

fordæmi Kaupfélags Þingeyinga sem flest höndluðu líka með sauðasölu (Halldór 

Bjarnason, 2005). Flest þessara kaupfélaga voru á Norður- og Austurlandi. Úr varð 

fjöldahreyfing sem var stofnuð formlega árið 1902, Samband Íslenskra samvinnufélaga 

(SÍS). Samvinnuhreyfingin átti stóran þátt í að útrýma selstöðuversluninni þegar á leið og 

þá víðar en á Norður- og Austurlandi til dæmis líka á Suðurlandi (Lýður Björnsson, 2005). 

Sauðasalan lagðist af um 1900 vegna ótta Breta við fjársóttir en sala hrossa hélt áfram 

fram yfir 1920. Á tímum sauðasölunnar breytist ýmislegt hjá mörgum bændum. Búin 

stækkuðu og kotbúskapur heyrði nær sögunni til. Fjórir bændaskólar voru stofnaðir á 

árunum 1880 til 1889 og Búnaðarfélag Íslands 1899. Meiri hreyfing komst á áður 

kyrrstætt þjóðfélag og fólk fluttist úr sveitum til þorpa (Björn Þorsteinsson og  

Bergsteinn Jónsson, 1991).  

Það verður enga að síður að hafa i huga að þrátt fyrir starfsemi kaupfélaganna upp úr 

1882 stóðu danskar verslanir víða enn sterkum fótum eins og til dæmis í 

Vestamannaeyjum. Um 1900 voru flest kaupfélög aðallega að þjónusta sveitahéruð 
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landsins og þeir sem bjuggu í þéttbýli sem var um fimmtungur landsmanna högnuðust 

lítið af starfsemi þeirra á þeim tíma (Halldór Bjarnason, 2005). 

Stofnun kaupfélaganna varð ekki eina breytingin á verslunarháttum á níunda og 

tíunda áratug 19. aldar. Einkaframtak manna breytti einnig miklu fyrir landann. Á 

Austurlandi settust að norskir athafnarmenn og stunduðu verslun meðfram annarri 

atvinnustarfsemi. Kjör Norðmanna voru betri en áður höfðu tíðkast á þessum slóðum. Á 

Vestur- og Suðurlandi urðu líka breytingar upp úr 1890 með komu breskra 

farandkaupmanna og þegar skoskir kaupsýslumenn opnuðu Edinborgarverslunina í 

Reykjavík árið 1895 (Halldór Bjarnason, 2005). Sérverslanir ýmiss konar opnuðu, til 

dæmis bóka- og matvælaverslanir. Auk Edinborgarverslunarinnar sem var stór 

deildarskipt verslun voru aðrar slíkar settar á laggirnar og má nefna Thomsens magasín 

og Brydesverslunina en þessar verslanir lögðust allar af á öðrum tug tuttugustu aldar. 

Innflutningur varð fjölbreyttari en áður hafði þekkst hér á landi. Til dæmis voru fluttar 

inn byggingarvörur og vefnaðarvörur í meira mæli en tíðkast hafði fyrir 1870. Til að 

mynda tvöfaldaðist innflutningur á kaffi og fimmföldun varð á innflutning á sykri (Lýður 

Björnsson, 2005). 

2.4.6 Fjárreiður Íslands og máttur peninga í kjölfar verslunarfrelsis 1855 

Mikill halli var á dönsku ríkisreikningunum vegna Íslands. Danir höfðu, eftir afnám 

einokunarverslunarinnar 1786, ekki tekjur af leyfisgjöldum verslunar á Íslandi sem hafði 

verið þeirra aðaltekjulind af landinu. Í danska ríkissjóðnum var sérstök deild undir 

nafninu Jarðarbókarsjóður. Í hann runnu afgjöld af konungsjörðum á Íslandi. Þegar 

konungsjarðir á Íslandi voru seldar á 18. og 19. öld rýrnuðu tekjur sjóðsins en 

söluandvirði þessara jarða rann beint í ríkissjóð Dana. Aukin útgjöld sköpuðust einnig 

vegna meiri stjórnsýslu á Íslandi en áður hafði verið. Enginn banki var á Íslandi og var 

Jarðarsjóðurinn notaður í lánastarfsemi frá árinu 1839. Íslendingar og Danir vildu leysa 

úr þessum vanda og nefnd, sem fjallaði um málið, var ásátt um að Íslendingar ættu að fá 

sérstakan fjárhag, stofna ætti landssjóð. Alþingi bæri að fá fjárveitingavald og skila ætti 

Íslendingum aftur andvirði kirkju- og konungsjarða sem höfðu verið seldar. Deilt var m.a. 

um hvaða fjárhæð Danir ættu að greiða Íslendingum og svo varð að það var ekki fyrr en 

með setningu Stöðulaganna árið 1871 að úr leystist (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn 

Jónsson, 1991). Í þessum lögum var kveðið á um að fjárhagur Íslands og Danmerkur 
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skyldi skilinn að hinn 1. apríl 1871. Þetta varð upphaf Landssjóðs Íslands og með 

stjórnarskránni 1874 var alþingi veitt löggjafarvald yfir honum (Myntsafn Seðlabanka og 

Þjóðminjasafns, 2002). 

Frá 1880 var rætt á Alþingi um stofnun innlends banka en ágreiningur var um hvort 

það ætti að vera seðlabanki eða fasteignalánabanki. Árið 1885 var landsstjórninni 

heimilað í nafni Íslenska Landssjóðsins að gefa út íslenska peningaseðla fyrir um hálfa 

milljón króna og stofna Landsbanka Íslands sem var í reynd viðskiptabanki. Þetta voru 

fyrstu peningaseðlarnir sem gefnir voru út á Íslandi og ábyrgðist landssjóður jafngengi 

milli þessara íslensku seðla og dansks verðmiðils. Þessir fjármunir, þótt þeir væru litlir í 

fyrstu, voru notaðir sem fyrsta starfsfé Landsbanka Íslands og nam jafnframt framlag 

landssjóðsins til bankans tíu þúsund krónum (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 

2002; Seðlabanki Íslands, á.á.-b). Landsbanki Íslands tók til starfa 1. júlí 1886 eins og sjá 

má á mynd 4 sem sýnir auglýsingu frá bankanum af því tilefni (Landsbanki Íslands, á.á.). 

 

Mynd 4. Auglýsing um opnun Landsbanka Íslands árið 1886 

Heimild: (Landsbanki Íslands, á.á.) 

Verslunin Edinborg var fyrst til að hætta vöruskiptum eins og tíðast hafði um aldir á 

Íslandi og krefjast þess að fá greitt í peningum ásamt því að greiða út inneignir í 

peningum. Viðskipti við verslunina blómguðust fljótt og voru viðskiptamenn hennar 

ánægðir með þessa nýlundu. Stofnaði verslunin útibú í Keflavík, á Akranesi og Ísafirði. 

Þeir sem voru skuldlausir við fastakaupmenn gátu nú verslað án vandkvæða við 

Edinborgarverslunina en þeir sem enn voru í skuld höfðu ekki annan kost en að sætta sig 

við lakari kjör. Þessi nýi verslunarháttur Edinborgarverslunarinnar neyddi aðrar verslanir 

smám saman til að gera slíkt hið sama og bjóða skuldlausum viðskiptamönnum sínum 

upp á peningaviðskipti (Halldór Bjarnason, 2005).  
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Sauðasalan breytti miklu fyrir viðskiptahætti á Íslandi þegar hún hófst fyrir alvöru um 

1880. Megin þorri þjóðarinnar hafði viðurværi sitt af landbúnaði árið 1880 eða 77% 

landsmanna (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002). Í fyrsta sinn sáu 

íslenskir bændur umtalsvert reiðufé vegna sauða- og hrossasölu sinnar til Englendinga 

sem þeir guldu fyrir að öllu leyti eða að hluta til í enskum gullpeningum. Þegar 

stórbændur höfðu ár eftir ár afgangsfé fóru þeir að huga að ýmsum framkvæmdum sem 

áður höfðu ekki þekkst s.s. jarðarbótum með gerð nýrækta, áveitna og framræslu. Þeir 

girtu og byggðu upp bú sín. Þar sem fleiri fluttust nú í þorp úr sveitum varð til markaður 

innanlands fyrir landbúnaðarvörur og bú bænda stækkuðu í kjölfarið til að anna 

eftirspurn. Breytt búseta kallaði á betri samgöngur og opinberar framkvæmdir þar að 

lútandi (Björn Þorsteinsson og  Bergsteinn Jónsson, 1991). Þessi auknu fjárráð gerðu 

bændum einnig kleift að greiða upp gamlar viðskiptaskuldir við fastakaupmenn (Lýður 

Björnsson, 2005). Framfarir urðu líka hjá útvegsbændum sem hófu að gera út skútur í 

stað opinna báta, oft í félagi með kaupmönnum eða verslunarstjórum. Þeir höfðu hag af 

sölu hákarlalifrar og saltfisks. Gamla bændasamfélagið tók miklum breytingum og fór að 

láta undan peningaverslun og markaðsbúskap þessara nýju tíma (Björn Þorsteinsson og  

Bergsteinn Jónsson, 1991). 

Fleiri tækifæri opnuðust Íslendingum upp úr 1900 til að afla peninga til dæmis 

greiddu norskir síldar- og hvalveiðimenn fyrir vinnu með peningum. Íslenskt þjóðfélag 

tók nú miklum framförum og verslunarböndin við Danmörk tóku að rofna. Í fyrri 

heimsstyrjöldinni tóku Bretar yfir utanríkisverslun á Íslandi sem Danir höfðu ráðið lögum 

og lofum yfir um allangt skeið. Útflutningur var aðallega til Bretlands og eftir þetta 

komust verslunartengsl við Danmörku aldrei aftur í sama horf (Halldór Bjarnason, 2005). 

Fram til 1925 var ekki um íslenska myntsláttu að ræða. Nokkrir menn létu slá sínar 

eigin myntir hér á landi og gengu þær í einhverju mæli sem gjaldmiðill í viðskiptum 

manna á milli. Mynt þessi var aldrei lögmætur gjaldmiðill og var um ræða einhliða 

skuldaviðurkenningu útgefanda fyrir þeirri upphæð sem myntin hljóðaði upp á. Mikill 

skortur var á smámynt í landinu og því voru þessar myntir ígildi ríkismyntar a.m.k. í 

smærri viðskiptum. Elsta mynt þessarar tegundar sem þekkt er var gefin út 1859 af Carli 

Franz Siemsen kaupmanni í Reykjavík. Útlit þessarar myntar má sjá á mynd 5 (Sigurgeir 

Sigurjónsson, 1949). 
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Mynd 5. Mynt gefin út 1859 af Carli Franz Siemsen kaupmanni í Reykjavík 

Heimild: (Sigurgeir Sigurjónsson, 1949) 

Kaupmaðurinn notaði sína mynt til að greiða starfsmönnum sínum og þá helst 

verkamönnum fyrir vinnu sína og notaði hana einnig sem skiptimynt í verslun sinni. 

Útgefendur slíkra mynta tryggðu sér viðskipti þeirra sem fengu myntina í hendur þar 

sem aðrir voru ekki skyldugir að taka við henni sem greiðslu fyrir vöru eða þjónustu. Ef 

mynt glataðist var það á ábyrgð þess sem átti hana og var honum þar með tapað fé og á 

engan hátt á ábyrgð útgefanda hennar. Ekki er vitað um að aðrir kaupmenn í Reykjavík 

hafi gefið út sambærilega mynt og Siemsen en þekkt er að bakarar í Reykjavík gáfu um 

aldamótin 1900 út svo kallaða brauðpeninga sem gengu undir nafninu hlunkar. 

Verðmæti hvers hlunks samsvaraði andvirði eins rúgbrauðs (Sigurgeir Sigurjónsson, 

1949). Annars staðar á landinu voru gefnir út sambærilegir brauðpeningar og einnig 

myntir svo sem á Bíldudal, Eyrarbakka, Seyðisfirði og Þingeyri og voru myntirnar notaðar 

sem greiðsla fyrir vinnuframlag. Með gildistöku laga nr. 4 frá 14. febrúar 1902 var 

bannað að greiða vinnulaun í öðru en gjaldgengum peningum og með lögum nr. 41 frá 

8. nóvember 1901 var enn fremur bannað að gefa út verðmerki hvor sem var mynt eða 

seðlar sem gátu gengið manna á milli sem gjaldmiðill. Gilti þá einu hvort verðmerkin 

ættu að innleysast með vörum eða peningum. Undantekning var þó gerð í lögunum 

hvað varðaði brauðpeninga og var sú útgáfa heimiluð. Þetta varð þess valdandi að 

útgáfa smámynta af þessu tagi var hætt þar sem þær höfðu enga þýðingu lengur fyrir 

útgefendur þeirra (Sigurgeir Sigurjónsson, 1949). 

Það má segja að sauðasalan, stofnun kaupfélaga og aðkoma norskra, breskra og 

skoskra kaupmanna í verslun í þéttbýli hafi leitt Ísland út úr viðjum fákeppninnar. 

Kaupfélögin voru undir stjórn Íslendinga og nú var lag að ráða meira um verslunarkjör 

en áður var. Það verður engu að síður ekki frá því litið að verslunarhættir kaupfélaganna 

byggðust upp á vöruskiptum og innskriftum. Kaldhæðnislegt er að þau héldu tryggð við 

það fyrirkomulag allt fram eftir 20. öld þrátt fyrir að stofnað hafi verið til þeirra til að 
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kveða niður hið rótgróna dansk-íslenska kaupmannaveldi sem lengi vel reyndi að hindra 

samkeppni, stundaði verðsamráð og viðhélt skuldaverslun. Þegar horft er á aðra þróun 

en viðskiptahætti innan kaupfélaganna þá þýddi notkun peninga aukið frelsi í viðskiptum 

manna á milli. Framleiðandi gat nú selt einum kaupmanni en keypt aðföng sína af 

öðrum. Hófst nú virk samkeppni um verð, gæði og þjónustu. Peningavæðing 

hagkerfisins var á þessum tíma aðallega bundin við þéttbýlisstaðina. Það frelsi sem við 

nú þekkjum í verslun á Íslandi á rætur sínar að rekja til þessara miklu breytinga sem 

þarna voru í gerjun (Halldór Bjarnason, 2005).  

3 Útgáfa íslensku krónunnar til vorra tíma 

3.1 Afdrif hinna fyrstu íslensku krónuseðla og annarra landssjóðsseðla 
Tilvist íslensku krónunnar var nú staðreynd eftir útgáfu fyrstu seðlaraðar hennar af 

Landssjóði Íslands skv. lögum nr. 14 frá 18. september 1885. Gefnir voru út seðlar að 

verðgildi 5, 10 og 50 krónur og var áritun tveggja embættismanna á þeim eins og sjá má 

á mynd 6. Þessir seðlar fóru allir í umferð á árinu 1886. Gildislok þessarar seðlaraðar var 

með lögum nr. 47 frá 10. nóv. 1905 sem kváðu á um innköllun hennar og útgáfu nýrra 

seðla. Með auglýsingu þann 30. janúar 1908 voru allir eldri seðlar landssjóðs sem 

Landsbankinn hafði gefið út innkallaðir og var innköllunarfrestur til og með 31. janúar 

1909 (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 

 

Mynd 6. Hinir fyrstu landssjóðsseðlar útgefnir 1886 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

Önnur seðlaröð var gefin út skv. sömu lögum og hin fyrri en jafnframt skv. lögum nr. 

2 frá 2. jan. 1900. Með þeim lögum var landsstjórninni heimilað að gefa út seðla fyrir allt 

að fjórðungi úr milljón í viðbót umfram það sem heimilað hafði verið í fyrri lögum þar 
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sem heimiluð var útgáfa á hálfri milljón króna. Þrjár gerðir seðla voru gefnir út eins og í 

hinni fyrstu seðlaröð með verðgildi 5, 10 og 50 krónur (sjá viðauka 2). Allar útgáfur 

þessara seðla fóru í umferð 1907. Samkvæmt fyrri heimildum í lögum var gefin út þriðja 

seðlaröð af hálfu landssjóðs. Sama verðgildi var á þessum seðlum og hinum tveimur fyrri 

seðlaröðum (sjá viðauka 2). Tíu og fimmtíukrónuseðlarnir fóru í umferð 1916 en 

fimmkrónuseðilinn þremur árum síðar. Innköllun þessara tveggja síðari seðlaraða var 

með auglýsingu þann 7. júlí 1938 og frestur til innlausnar gefinn til 30. júní árið eftir 

(Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 

3.2 Íslandsbanki hf. stofnaður 1903 og seðlaútgáfa hans 
Mikið var rætt á Alþingi um aldamótin 1900 um tilboð sem hafði borist erlendis frá um 

stofnun hlutafélagsbanka. Deilt var um hvort að þessi banki fengi einkarétt á 

seðlaútgáfu og til hve langs tíma. Komist var að samkomulagi um lagasetningu árið 1902 

og var þá heimilað að stofna hlutafélagsbanka á Íslandi sem starfaði að mestu leiti með 

erlent fjármagn. Einkaréttur bankans var veittur til 30 ára en Landsbankanum áfram 

heimilt að gefa út landssjóðsseðla. Seðlar hins nýja banka voru gulltryggðir og nam sú 

trygging í fyrstu 1/4 og síðar 3/8 af seðlum í umferð. Í kjölfarið var Íslandsbanki 

stofnaður haustið 1903 í Kaupmannahöfn en tók til starfa hér á landi þann 7. júní 1904 . 

Árið 1914 var bankanum veitt tímabundin undanþága frá gullinnlausn og var sú 

undanþága framlengd. Innlausnarskyldan var síðan afnumin árið 1919. Eftir stofnun 

Íslandsbanka voru tveir bankar í landinu sem störfuðu í raun sem viðskiptabankar. Þær 

miklu framfarir sem urðu í efnahags- og atvinnumálum Íslendinga á tuttugustu öldinni 

voru ekki síst þessum tveimur bankastofnunum að þakka sem voru með starfsemi í 

nokkrum útibúum (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002; Seðlabanki Íslands, 

á.á.-b). 

Á þessum tíma gaf Íslandsbanki hf. út peningaseðla jafnfætis útgáfu Landsbankans á 

landssjóðsseðlum. Fyrsta seðlaröð Íslandsbanka fór í umferð 1904 með útgáfu 5, 10, 50 

og 100 krónu seðla og er framhlið þessarar seðlaraðar birt á mynd 7 (Myntsafn 

Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 
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Mynd 7. Fyrsta seðlaröð Íslandsbanka sem fór í umferð 1904 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

Bankinn gaf einnig út 100 krónu bráðabirgðaseðill sem fór í umferð árið 1919 (sjá 

viðauka 3). Aðra seðlaröð sína gaf hann út 1920 en í þeirri röð voru bara 5 og 10 

krónuseðlar (sjá viðauka 3) Allir útgefnir peningaseðlar af hendi Íslandsbanka hf. féllu úr 

gildi með auglýsingu frá Viðskiptaráðuneytinu þann 18. desember 1938 og var 

innlausnarfrestur gefinn til 30. júní 1940 (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 

2002). 

Þótt að seðlaútgáfa á Íslandi væri nú í höndum tveggja innlendra banka er ekki hægt 

að líta svo á að landið hafi verið sjálfstætt myntsvæði. Talið er að talsvert af norrænum 

seðlum hafi enn verið í umferð og þá aðallega danskir. Ísland var enn nátengt Danmörku 

og hinu Norræna myntbandalagi. Íslensku bankarnir stuðluðu með seðlaútgáfu sinni að 

framþróun í peningaviðskiptum og þróun efnahagsmála hér á landi en þeirra hlutverk 

var ekki að annast stjórn peningamála. Það hlutverk var í höndum Danska þjóðbankans 

(Jóhannes Nordal, 1989, 1997). 

3.3 Ríkissjóður Íslands 1918 í stað Landssjóðs Íslands 
Í kjölfar þess að sambandslögin gengu í gildi 1. des. 1918 var farið að nefna fjáreign hins 

opinbera ríkissjóð og hætt að kalla hana landssjóð. Fór nú Ríkissjóður Íslands að gefa út 

peningaseðla í stað landssjóðs áður. Krónuseðlar hinir fyrri voru gefnir út af Ríkissjóð 

Íslands og voru fyrst af tveimur gerðum 1920 og 1921 (sjá viðauka 4) og síðan af þremur 

gerðum 1922, 1924 og 1925 (sjá viðauka 4). Gildislok þessara seðla voru auglýst 2. des. 

1925 og var frestur gefinn til innlausnar fram til 31. júlí 1926. Eina seðlaröð ríkissjóðs er 

frá árinu 1925. Þá voru gefnir út 5, 10 og 50 krónu seðlar. Framhlið þeirrar raðar má sjá 
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á mynd 8 og rann gildi hennar sitt skeið með auglýsingu þann 7. júlí 1938 og frestur til 

innlausnar var til 30. júní 1939. Ríkissjóður gaf einnig út krónuseðla hina síðari (sjá 

viðauka 4) sem voru fyrst prentaðir 1941 en síðasta prentun þeirra var 1947 þrátt fyrir 

að innköllun þeirra hafi ekki verið fyrr en 1974 (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 

2002).  

 

Mynd 8. Eina seðlaröð Ríkissjóðs Ísland útgefin 1925 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

3.4 Breytt hlutverk Landsbanka Íslands og tilurð Seðlabanka Íslands 1961 
Allt frá árinu 1923 og fram til 1928 var rætt á Alþingi hvort stofna ætti sjálfstæðan 

seðlabanka sem hefði einkarétt á seðlaútgáfu. Meirihluta alþingismanna þótti slíkt ekki 

tímabær ráðstöfun. Má kalla að málamiðlun hafi verið gerð með lagasetningum 1927 og 

1928. Landsbanka Íslands var með löggjöf þessari fengið hlutverk seðlabanka og 

einkarétt á seðlaútgáfu. Landsbankinn var þá gerður bæði í senn viðskiptabanki og 

seðlabanki og starfaði næstu þrjátíu árin í þremur deildum, sparisjóðsdeild, veðdeild og 

seðlabankadeild. Landsbankanum var skylt skv. lögunum að gefa út peningaseðla sem 

önnuðu eftirspurn innlends viðskiptalífs eftir gjaldmiðlinum. Gert var ráð fyrir 

gulltryggingu þessara seðla. Slík skylda yrði þó ekki virk nema með sérstakri lagasetningu 

Alþingis en aldrei varð af henni. Starfsemi Íslandsbanka minnkaði mikið á þessum árum 

en hann hafði orðið fyrir miklum áföllum vegna stuðnings við eflingu sjávarútvegs. Svo 

fór að hann var lagður niður 1930 en á grunni hins niðurlagða banka var Útvegsbanki 

Íslands stofnaður (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002; Seðlabanki Íslands, 

á.á.-b). 
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Seðlaraðir Landsbanka Íslands urðu þrjár. Sú fyrsta fór í umferð á árunum 1929 til 

1931 og var innkölluð 1938 (sjá viðauka 5). Önnur þeirra (sjá viðauka 5) var útgefin á 

árabilinu 1934 til 1944. Þá var einnig gefinn út 500 króna seðill í fyrsta sinn á Íslandi. 

Bæði fram- og bakhlið hans má sjá á mynd 9. Þessi seðlaröð var innkölluð árið 1947. 

Þriðja seðlaröðin var gefin út í kjölfarið eða 2. janúar 1948 (sjá viðauka 5). Gildislok 

þessarar síðustu seðlaraðar Landsbanka Íslands voru 1969 og innköllunarfrestur stóð til 

15. janúar 1972 (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). Seðlabankastarfsemi 

Landsbanka Íslands varð viðameiri á árunum 1927 til 1957. Auk þess að sjá um útgáfu 

peningaseðla fóru öll gjaldeyrisviðskipti í gegnum seðlabankadeild Landsbankans ásamt 

öllum viðskiptum banka, sparisjóða og ríkisstofnana. Á þessu árabili komu enn fram 

raddir um nauðsyn þess að stofna sérstakan seðlabanka (Seðlabanki Íslands, á.á.-b).  

 

Mynd 9. Fram- og bakhlið 500 króna seðilsins frá 1944 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

Það var þó ekki fyrr en þann 21. júní árið 1957 að sett voru ný lög nr. 63 um 

Landsbanka Íslands. Með þeim var bankanum skipt upp í tvær sjálfstæðar einingar, 

viðskiptabanka og seðlabanka og hafði hvor um sig sína framkvæmdastjórn (Myntsafn 

Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). Stofnun sérstaks seðlabanka var samt ekki komin í 

höfn með þessari löggjöf og breytingu á fyrirkomulagi Landsbankans þar sem bankaráð 

þessara tveggja eininga var sameiginlegt. Skrefið var stigið til fulls með lögum um 

sjálfstæðan seðlabanka nr. 10 frá 29. mars 1961. Með þeim lögum voru bankarnir skildir 

að og tók hinn nýi Seðlabanki Íslands við öllum réttindum og skyldum seðlabanka 

Landsbanka Íslands. Seðlabanki Íslands tók til starfa 7. apríl 1961 (Seðlabanki Íslands, 

á.á.-b). 

Eftir lagasetninguna 1957 og fram til 1961 gaf seðlabanki Landsbankans út eina 

seðlaröð af 5, 10, 25, 100 og 1000 króna seðlum (sjá viðauka 6). Fyrst voru innkallaðir 5 

og 10 krónu seðlarnir árið 1970 og innköllunarfrestur var til 15. janúar 1971. Því næst 
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var 25 krónuseðilinn innkallaður 1973 og var frestur á innköllun til 1975. Það var ekki 

fyrr en 1980 eða ári fyrir gjaldmiðilsbreytinguna 1981 að hinar seðlategundirnar voru 

innkallaðar og þá með endanlegum innköllunarfesti Seðlabanka fram til 31. desember 

1982 (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 

Eftir að Seðlabanki Íslands komst á laggirnar 1961 gaf hann út sína fyrstu seðlaröð 

skv. lögum um sjálfstæðan seðlabanka. Seðlabankinn gaf út 10, 25, 100, 500, 1000 og 

5000 króna seðla (sjá viðauka 7). Útlit þessara seðla var það sama og seðlaraðarinnar 

sem seðlabanki Landsbankans gaf út á árunum 1957 til 1961. Eina breytingin var að 

Seðlabankinn gaf ekki út 5 krónu seðilinn en bætti 500 og 5000 króna seðlum í útgáfu 

sína. Þessi fyrsta seðlaröð Seðlabanka Íslands var öll innkölluð 1980 vegna 

gjaldmiðilsbreytingarinnar 1981 nema 10 og 25 króna seðlarnir sem höfðu verið 

innkallaðir fyrr (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). Með 

gjaldmiðilsbreytingunni 1. janúar 1981 fór í umferð önnur seðlaröð Seðlabanka Íslands 

og gefnir voru út 10, 50, 100 og 500 króna seðlar. Seinna bættust við 1000 og 5000 

króna seðlar. Teknir hafa verið úr umferð 10, 50 og 100 krónuseðlar og eru nú aflagðir 

en í stað þeirra er nú gefin út mynt að samsvarandi verðmæti. Í þriðju seðlaröð bankans 

bættist við 2000 króna seðill (sjá viðauka 7). Sú seðlaröð er enn við lýði á Íslandi og er 

fyrirhugað að bæta við 10000 króna seðli á seinni part ársins 2013 (Myntsafn 

Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002).  

3.5 Myntslátta 
Árið 1873 varð breyting á peningakerfi danska ríkisins þegar Danir ásamt Norðmönnum 

og Svíum stofnuðu Norræna myntbandalagið. Þessi samvinna þýddi þrenns konar 

breytingar fyrir myntútgáfu danska ríkisins. Myntfótur varð nú í gulli í stað silfurs, 

tugamál var tekið upp í stað tylftarmáls í verðútreikningi og króna og aurar voru nú hin 

nýju myntheiti í stað ríkisdals og skildings. Danir settu sér ný myntlög þann 23. maí 1873 

og voru þau auglýst hér á landi síðar það sama ár. Þessi dönsku lög voru lengi vel 

grundvöllur íslensku gjaldmiðlaákvæðanna. Í 9. gr. Sambandslaganna frá 1918 var 

heimild gefin fyrir því að Íslendingar sjálfir tækju ákvörðun um peningasláttu ef þeir 

kysu. Alþingi skoraði á landsstjórnina árið 1922 að sjá til þess að sem fyrst yrði slegin 

skiptimynt til notkunar innanlands. Myntlög voru sett af Alþingi árið 1925 og þar var 
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kveðið á um að allar skiptimyntir aðrar en sú íslenska væru ólöglegur gjaldmiðill hér á 

landi (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 

Fyrsta íslenska myntin var slegin í Kaupmannahöfn árið 1922 og var um tvær gerðir 

að ræða 10 og 25 aura myntir úr nikkeli (sjá mynd 10). Í framhaldinu voru slegnar fleiri 

myntir allt frá eins eyringi sem var fyrst slegin 1926 og upp í 2 krónu mynt sem var fyrst 

gefin út 1925. Allar þessar myntir höfðu auðkenni konungsdóms Danmerkur en með 

stofnun íslenska lýðveldisins árið 1944 var það auðkenni afnumið og í stað þess kom 

skjaldamerki íslenska ríkisins aftan á myntina eins og sjá má á fimm aura myntinni á 

mynd 11. Það var fyrst árið 1946 með útgáfu eins og tveggja krónu myntar að 

skjaldamerki ríkisins var slegið með landvættunum sem eru gammur, dreki, griðungur og 

bergrisi (sjá mynd 11) (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 

 

Mynd 10. Fyrstu íslensku myntirnar 10 og 25 aurar slegnar 1922 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002, bls. 57) 

 

Mynd 11. Skjaldamerki Íslands á 5 aurum og skjaldamerki með landvættum á 2 króna mynt 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002, bls. 59) 

Í lögum um Seðlabanka Íslands árið 1961 var fjármálaráðherra gefin heimild til að 

semja við bankann um myntsláttu og dreifingu íslenskrar myntar. Samtímis voru 

myntlögin frá árinu 1925 felld úr gildi. Samningur milli þessara aðila var í höfn 1966 og 

skv. honum tók Seðlabankinn við þessu hlutverki þann 1. apríl ári síðar. Fyrsta myntin í 

samræmi við þennan samning var þó ekki gefin út fyrr en 1968. Eldri löggjöf ásamt 

nýjum ákvæðum um útgáfu seðla og mynta var sameinuð í ný heildarlög nr. 22 frá 1968 

um gjaldmiðil Íslands og eru þau enn í gildi. Heildarlöggjöf um íslenskan gjaldmiðil var 

því ekki sett af Alþingi fyrr en 1968 (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 

Útgáfa myntar tók litlum breytingum þar til við gjaldmiðlabreytinguna árið 1981 að 

frá er talið að við bættist 50 krónu mynt og útgáfa aura var hætt (Myntsafn Seðlabanka 
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og Þjóðminjasafns, 2002). Við breytinguna var verðgildi íslenska gjaldmiðilsins breytt 

með lögum nr. 35 frá 1979. Í þeim lögum kveður á um að gjaldmiðill sem löglega var 

gefinn út fyrir gildistöku þeirra nefnist gömul króna en sá gjaldmiðill sem gefinn verður 

út eftir það kallist ný króna. Verðgildi nýrrar krónu frá gildistöku laganna þann 1. janúar 

1981 skuli nema 100 földu verðgildi hinnar gömlu þannig að 1 ný króna jafngildi 100 

gömlum krónum. Til gamans má geta þess að til umræðu kom á Alþingi að taka upp nýtt 

nafn á gjaldmiðlinum og í stað krónu að nefna hann mörk. Gjaldmiðlaskiptin gengu í 

gegn þann 2. janúar 1981 og þá fór í dreifingu ný útgefin mynt og hin eldri var innkölluð. 

Hin nýja mynt var bæði gefin út í aurum og krónum eða allt frá 5 aurum upp í 5 krónur. 

Frá árinu 1985 var 5 aura myntin tekin úr umferð og frá 1990 var slíkt hið sama gert við 

aðra mynt í aurum. Þessi útgáfa er enn notuð en auk þeirrar sem fyrst var gefin út árið 

1981 hefur verið gefin út 10 og 50 króna mynt og nú síðast árið 1995 var hafin útgáfa á 

100 krónu mynt (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002). 

4 Peningastefnukenningar 

Frá því að ríki tóku að gefa út pappírspeninga hefur það reynst þrautinni þyngri að hafa 

stjórn á fjármálakerfinu. Stjórnvöld víðsvegar um heim hafa átt erfitt með að standast 

þá freistingu að prenta of mikið af peningum og viðskiptabankar hafa stundum farið of 

geyst í lánveitingum með tilheyrandi falli þeirra og gjaldþrotum. Í flestum ríkjum eða 

myntsvæðum hefur því orðið til einn miðlægur banki, seðlabanki, sem er ætlað það 

hlutverk að prenta peninga og stýra magni þeirra í umferð. Seðlabankar eiga einnig að 

vera bakhjarl bankakerfisins og lánaveitandi til þrautavara (Mankiw, 1997, Weatherford, 

1997). 

Deildar meiningar hafa verið innan hagfræðinnar um hvernig stýringu peninga verði 

best háttað. Peningastefna er eitt af mikilvægustu hagstjórnartækjunum. Almennt er 

hagstjórn hugsuð til að hámarka velferð almennings hvað varðar til dæmis efnisleg 

gæði. Reynt er að hámarka hagvöxt án þess að til efnahagslegs ójafnvægis komi sem 

lýsir sér til að mynda með verðbólgu. Með hagstjórn er einnig leitast við að draga úr 

hagsveiflum sem skapa óvissu og valda því að framleiðsluþættir eru nýttir á óskilvirkan 
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hátt. Þar sem peningastefnan er hluti af hagstjórninni er mikilvægt að hún hafi sömu 

markmið og hagstjórn almennt (Seðlabanki Íslands, 2012). 

4.1 Keynesísk hagfræði 
Hugmyndir Bretans John Maynard Keynes (1883-1946) voru allsráðandi eftir kreppuna 

miklu á fjórða áratug síðustu aldar og seinni heimstyrjöldina. Hann talaði fyrir blönduðu 

hagkerfi þar sem stjórnvöld ættu að auka útgjöld sín til að koma í veg fyrir kreppur en 

draga þau saman þegar betur gengi. Áhersla Keynes og fylgismanna hans var á stjórnun 

ríkisfjármála en hvað varðaði stjórn peningamála þá taldi Keynes að eina tiltæka 

stjórntækið væru vextir. Með því að lækka vexti gætu seðlabankar örvað hagkerfið til 

þess að koma í veg fyrir kreppu og atvinnuleysi og með hækkun vaxta væri hægt að 

forðast ofþenslu. Hann lagði til að skilja að pappírspeninga og gull. Gull ætti einungis að 

nota sem varaforða til að auka trúverðugleika kerfisins (Williams, 1997). Hann var ásamt 

bandaríkjamanninum Harry Dexter White (1892-1948) einn af helstu hugmyndasmiðum 

samkomulagsins sem gert var á ráðstefnunni í Bretton Woods árið 1944. Ekki náðu allar 

hugmyndir Keynes fram að ganga á ráðstefnunni. Þess í stað var komið á fót 

fastgengiskerfi sem var einn af lykilþáttum samkomulagsins. Í því kerfi var 

Bandaríkjadalur tryggður með gulli og gjaldmiðlar annarra landa sem voru aðilar að 

samkomulaginu höfðu fast gengi gagnvart Bandaríkjadollarnum (Bjarni Ólafsson, 2006).  

4.2 Milton Friedman og peningamagnshyggja 
Hagfræðingurinn Milton Friedman (1912-2006) var á öðru máli en Keynes og taldi að 

verðbólga og hagsveiflur orsökuðust fyrst og fremst af peningamagni í umferð. 

Offramboð af peningum leiði alltaf af sér verðbólgu. Þessi kenning er kölluð 

peningamagnshyggja (e. monetarism). Ytri áföll eins og stríð, náttúruhamfarir, hækkun 

olíuverðs skapi verðbólguskot en ekki langtíma verðbólgu eða óðaverðbólgu eins og 

þekkst hefur eftir að byrjað var að nota pappírspeninga. Friedman talar um að verðbólga 

sem skapast af ytri ófyrirsjáanlegum orsökum hjaðni og nái aftur jafnvægi. Til þess að 

tryggja stöðugleika telur Friedman að sjá verði til þess að magn peninga í umferð vaxi 

jafnt vexti landsframleiðslunnar. Til þess að svo megi verða þurfi að setja skýrar reglur 

fyrir þá sem höndla með peningamál. Slíkar reglur eigi að fela í sér að peningamagn í 

umferð megi aukast með jöfnum hraða á bilinu 3 til 5% ár hvert og eigi að vera samstíga 
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vexti landsframleiðslunnar (Friedman, 1982, 1992). Þessi hagfræði í peningastjórnun 

fékk brautargengi um 1970 þegar hugmyndir Keynes þóttu fullreyndar og Bretton 

Woods samkomulagið rann sitt skeið. Gengi helstu gjaldmiðla heimsins fór þá á flot og 

afskipti ríkisvaldsins af efnahags- og peningamálum minnkuðu (Williams, 1997). Þegar 

gengi gjaldmiðils er algjörlega fljótandi ræðst verð hans eingöngu af því hve mikið aðilar 

á markaði eru tilbúnir að greiða fyrir hann í erlendum gjaldmiðli. Þegar um er að ræða 

stýrt flot gjaldmiðils þá fer seðlabanki viðkomandi ríkis inn á gjaldeyrismarkaðinn og 

kaupir og selur gjaldmiðilinn og hefur þannig áhrif á verð hans (Copeland, 2008).  

Tímabilið eftir að Bretton Woods kerfið leið undir lok fram á níunda áratug 20. aldar 

einkenndist af miklum verðbólgusveiflum. Tilraunir til þess að útfæra peningastefnu 

Friedmans báru takmarkaðan árangur (Seðlabanki Íslands, 2012). Því var leitað nýrra 

leiða til þess á ná tökum á verðbólgunni. Rannsóknir eins og t.d. Kydland og Prescott 

(1977) sýndu að trúverðugleiki peningamálayfirvalda skipti höfuðmáli um árangur 

peningastefnunnar. Eftir því sem trúverðugleiki væri meiri þeim mun betur gengi þeim 

að ná markmiðum sínum. Með því að gera markmiðin opinber og sýna festu í að ná 

þeim gætu yfirvöld áunnið sér trúverðugleika. Seðlabankinn í Nýja Sjálandi var fyrstur 

seðlabanka til að setja formlegt verðbólgumarkmið árið 1990 samtímis fljótandi gengi 

gjaldmiðils landsins. Fleiri ríki fylgdu í kjölfarið og er þetta viðtekin venja við stjórn 

peningamála í dag (Seðlabanki Íslands, 2012). Þegar þetta er gert er reynt að sporna við 

verðbólgu með vaxtastýringu. Seðlabanki hækkar þá vexti þegar verðbólga fer vaxandi 

en hefur svigrúm til að lækka vexti þegar hún er hjaðnandi. Þegar seðlabanki hækkar 

vexti á það að draga úr peningamagni í umferð og öfugt. Eftir því sem trúin á að 

seðlabankinn standi við markmiðið eykst, þeim mun minni inngrip duga til þess að draga 

úr verðbólguþrýstingi (Mankiw, 1998). 

4.3 Kenningin um hagkvæm myntsvæði 
Kenning Roberts Mundells (1961) um hagkvæm myntsvæði (e. Optimal Currency 

Area, OCA) hefur einnig haft mikil áhrif á þróun peningamála í heiminum. Mundell færði 

fyrir því rök að hagkvæmara væri fyrir ríki eða svæði að hafa sameiginlega mynt að 

gefnum ákveðnum viðmiðum. Meðal þessara viðmiða eru:  

 Laun og verð þurfa að vera sveigjanleg milli svæðanna 
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 Vinnuafl og aðrir framleiðsluþættir þurfa að flæða óhindrað milli svæðanna 

 Fjármálamarkaðir ríkjanna þurfa að vera samþættir 

 Hagkerfin þurfa að vera opin  

 Framleiðsla og neysla þurfa að vera fjölbreytt 

 Hagsveiflur svæðanna þurfa að vera sambærilegar 

(Mongelli, 2002). 

Kenning Mundell hafði mikil áhrif, ekki síst í Evrópu þar sem hugmyndir hans urðu til 

þess að Evrópusambandslöndin að Bretlandi og Danmörku undanskildum tóku upp 

evruna sem sameiginlegan gjaldmiðil (Seðlabanki Íslands, 2012). 

4.4 Markaðspeningastefna 
Nýjasta peningastefnukenningin færir rök fyrir að mikilvægast sé að setja markmið um 

vöxt nafnverðs vergrar landsframleiðslu, NVLF (e. Nominal Gross Domestic Product eða 

NGDP) en ekki að setja verðbólgumarkmið. Helsti forsprakki hennar er bandaríski 

hagfræðingurinn Scott Sumner en hugmyndir sínar setti hann fyrst fram snemma árs 

2009 á bloggsíðu sinni The Money Illusion (Sumner, á.á.). Fljótlega bættust fleiri 

hagfræðingar í umræðuna og hefur danski hagfræðingurinn Lars Christensen, sem er 

einn talsmaður hennar, kosið að kalla hugmyndafræði þessa hóps, 

markaðspeningastefnu (e. market monetarism) (2011). Kostir NVLF-markmiðs 

samkvæmt talsmönnum þess er í fyrsta lagi að minni hætta verði á að seðlabankar horfi 

um of á verðbólgumarkmið og þar með hamli efnahagsbata áður en hann nær flugi. Í 

öðru lagi telja þeir að auðvelt verði fyrir seðlabanka að greina hvort efnahagslífið stefni í 

rétta átt eða ekki og geti því gripið skjótar inn í. Í þriðja lagi þá telja þeir auðveldara að 

mæla NVLF en VLF (verga landsframleiðslu). Þeir meta NVLF heppilegri hagstærð til að 

miða við en VLF þar sem VLF er leiðrétt fyrir verðbólgu en ekki NVLF. Ástæðan er að 

mælingar á verðbólgu eru ekki alltaf óumdeildar þar sem oft er ekki sátt um 

verðbólgugrunninn (Sumner, 2011). Mark Carney sem var áður Seðlabankastjóri Kanada 

og er nú nýráðinn sem slíkur í Englandi hefur vakið athygli fyrir að hafa gælt við þessar 
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hugmyndir markaðspeningastefnunnar. Hann gefur sig samt ekki út fyrir að aðhyllast 

þessa stefnu og hefur ekki beitt henni (The Business Insider, 2013). Of snemmt er að 

segja til um hvort þessi hugmyndafræði gangi upp þar sem henni hefur enn sem komið 

er ekki verið beitt. 

5 Peningastefna og gengismál á líftíma íslensku krónunnar 

5.1 Almennt um peningastefnu og tilgang hennar 
Það eru stjórnvöld peningamála sem framfylgja peningastefnu hvers tíma og kemur 

framkvæmd hennar því í hlut Seðlabanka Íslands. Hefur hann ákveðin stjórntæki til þess 

og þá aðallega með því að ákveða vaxtastig til annarra fjármálastofnanna. Til að ná 

árangri til langs tíma þarf Seðlabankinn að hafa trúverðugleika hjá markaðsaðilum. Þá er 

líklegra að hann nái verðbólgumarkmiði sínu, hóflegur vöxtur verði á magni peninga í 

umferð og að gengi gjaldmiðilsins verði stöðugra. Einnig má vænta betri árangurs við að 

jafna hagsveiflur ef mjög trúverðugt er að ekki verði hnikað frá langtímamarkmiði 

gildandi peningastefnu. Væntingar leika hér stórt hlutverk. Eftir því sem væntingar 

markaðsaðila um t.d. verðbólgu eru nær markmiðum peningastefnunnar þeim mun 

trúverðugri er hún og líklegri til að ná settu marki (Seðlabanki Íslands, 2012). 

Hér á eftir verður reifað hvaða stefna hefur verið tekin í peninga- og gengismálum 

hinnar íslensku krónu á líftíma hennar eða allt fram til 2013. Í viðkauka 8 er að finna 

yfirlit yfir helstu tímabil í sögu gengismála á Íslandi frá árinu 1873 til dagsins í dag. Hafa 

ber í huga að forsendur voru aðrar fyrr á tímum við stjórnun peningamála en eru í dag. 

Af biturri reynslu hafa fræðimenn komist að þeirri niðurstöðu að þær forsendur sem 

miðað var við allt fram til miðs áttunda áratugar síðustu aldar gengu ekki upp. Fram til 

þess tíma var talið að með peningastefnu væri hægt að velja milli tveggja markmiða. 

Annars vegar að halda uppi háu atvinnustigi á kostnað tímabundinnar hóflegrar 

verðbólgu og hins vegar lágrar verðbólgu á kostnað atvinnuleysis (Þórarinn G. 

Pétursson, 2007a). Nú er viðtekin skoðun byggð á reynslu og rannsóknum þ.á.m. 

Edmunds S. Phelps að ekkert langtíma val sé á milli verðbólgu og atvinnuleysis (Þórarinn 

G. Pétursson, 2007b). Nú er talið mikilvægt að missa ekki tökin á verðbólgunni og því 
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langtímaverkefni peningastefnunnar. Horfið hefur verið frá því að stýra atvinnustigi eða 

hagvexti þar sem sýnt þykir að slík ráðstöfun kemur niður á þjóðarbúskapnum til lengri 

tíma með síaukinni verðbólgu. Slík inngrip skila ekki meiri hagvexti né hærra atvinnustigi 

til langs tíma litið því þjóðarbúskapurinn hafi tilhneigingu til að leita í náttúrulegt 

atvinnu- og hagvaxtarstig (Þórarinn G. Pétursson, 2007a).  

5.2 Verðmat og gengisstefna á upphafsárum íslensku krónunnar 
Frá fyrstu útgáfu íslensku krónunnar árið 1886 og fram til 1914 var hún hluti af hinu 

Danska hagkerfi og var innleysanleg í danskar krónur. Á þessu áraskeiði var virkur 

myntsamningur Norðurlandanna og verðmæti allra mismunandi króna þessara landa á 

milli það sama. Verðgildi allra norðurlandakrónanna var tengt gulli og jafngiltu 2.480 

krónur einu kílógrammi af gulli. Ekki var því um sjálfstæða gengisskráningu íslensku 

krónunnar að ræða en það er ein grunnforsenda fyrir að ríki geti rekið óðháða 

efnahagstefnu (Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). 

Við upphaf fyrri heimsstyrjaldarinnar 1914 voru bankar víða leystir undan 

gullinnlausnarskyldu sinni og þannig var því einnig farið í Danmörku og á Íslandi. Var 

þetta gert vegna hræðslu á verðhruni í kauphöllum vegna aukinnar eftirspurnar eftir 

gulli. Vegna þessa rofnaði samband efnahagsþróunar milli Danmerkur og Íslands. Þrátt 

fyrir fullveldi Íslands árið 1918 héldu Íslendingar fast í þá skoðun að hin íslenska króna 

ætti áfram að halda fastgengi sínu gagnvart dönsku krónunni. Staðreyndin var engu að 

síður sú að fastgengiskerfið var úr sögunni og danska krónan nú á floti gagnvart öðrum 

gjaldmiðlum. Forsendur voru því brostnar fyrir fastgengi á milli hinna íslensku og dönsku 

krónu og var afleiðingin mikið gjaldeyrisútstreymi. Ekki var horfst í augu við þennan 

veruleika og reyndu menn með ýmsum ráðum að verja gengi íslensku krónunnar til að 

mynda með innflutningshöftum og erlendri lántöku. Þrátt fyrir þessar ráðstafanir hélt 

útstreymi gjaldeyris áfram og fóru gjaldeyrisviðskipti að mestu fram utan við bankana. Á 

árinu 1920 var vegna þessa farið að myndast óopinbert gengi á milli íslensku krónunnar 

og erlendra gjaldmiðla. Gengi krónunnar hélt áfram að falla allt fram á mitt ár 1922 

(Jóhannes Nordal, 2002; Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). 
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5.3 Fljótandi gengi íslensku krónunnar á árunum 1922 til 1925 
Vegna stöðunnar sem blasti við eftir fyrri heimsstyrjöldina var í fyrsta sinn tekin upp 

óháð skráning á erlendum gjaldeyri á Íslandi þann 13. júní 1922. Sölugengi Bandríkjadals 

var skráð 6,03 kr., hinnar dönsku krónu 1,2971 kr. og breska pundsins 26,50 kr. þennan 

fyrsta skráningardag. Þessi skráning staðfesti 23% verðfall íslensku krónunnar gagnvart 

hinni dönsku og 27,5% lækkun íslensku krónunnar gagnvart breska pundinu miðað við 

gengið 1914. Þessi skráning hefur að öllum líkindum verið miðuð við viðskiptakjör á 

hinum óopinbera gjaldeyrismarkaði sem hafði þá viðgengist um nokkurt skeið á Íslandi 

(Jóhannes Nordal, 2002; Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985).  

Þessi tímamót, þegar komið var á sjálfstæðri gengisskráningu íslensku krónunnar og 

gengi hennar sett á flot, þýddu að íslenska krónan var orðin sjálfstæður gjaldmiðill 

(Jóhannes Nordal, 2002; Seðlabanki Íslands, 2012). Nú voru algjörlega rofin tengsl milli 

dönsku og íslensku krónunnar og ekki var lengur fast gengi gagnvart einhverjum ytri 

mælikvarða. Þar sem bankarnir tóku að nota sterlingspund sem viðmiðunargjaldmiðil í 

stað hinar dönsku krónu og breyttu skráðu gengi íslensku krónunnar gagnvart pundinu 

þegar þess var talin þörf þá er ekki hægt að tala um hreint markaðsgengi íslensku 

krónunnar. Þess ber að gæta að ákvarðanir um gengisskráningu voru alfarið teknar af 

þeim tveimur bönkum sem voru starfandi þ.e. Íslandsbanka og Landsbanka og komu 

stjórnvöld hvergi nærri þeirri ákvarðanatöku. Jafnframt var engin ákveðin gengisstefna 

mótuð í kjölfar þess að íslenska krónan var orðin sjálfstæður gjaldmiðill. Vonir stóðu 

enga að síður til þess að með þessari sjálfstæðu gengisskráningu myndi íslenska krónan 

að nýju ná jafnvirði við dönsku krónuna og sama verðmati við gull og áður hafði verið. 

Ekki gengu þessar væntingar eftir og lækkaði gengi íslensku krónunnar gangvart 

sterlingspundinu fram til 1924 en þá hafði gengi krónunnar lækkað um 22% frá 

upphafsgengi hennar 1922. Viðsnúningur verður í kjölfarið vegna betri viðskiptakjara og 

þess að fiskveiðar gengu vel og tók krónan að styrkjast. Óánægju gætti vegna þessa hjá 

þeim sem stóðu í útflutningi og þrátt fyrir að Alþingi vildi hægari breytingar á genginu 

var ekki við ráðið og gengi krónunnar styrktist til muna fram til haustsins 1925. Sérstök 

gengisnefnd hafði verið að störfum skv. lögum frá júní 1924 og ekki voru allir á eitt sáttir 

hvað bæri að gera en úr varð að gengið var fest við gengi sterlingspundsins þann 28. 

október 1925 (Jóhannes Nordal, 2002; Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). 
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5.4 Gengisstöðugleiki á árunum 1925 til 1939 
Miklar deilur urðu á Alþingi í byrjun árs 1926 um gengismál en í lok þings var samþykkt 

tillaga þar sem landstjórn, bönkum og gjaldeyrisnefnd var falið að koma í veg fyrir að 

mikil sveifla yrði á gengi krónunnar þar til þing kæmi aftur saman. Þessi samþykkt varð 

til þess að við tók lengsta tímabil gengistöðuleika fyrr og síðar á Íslandi. Gengi íslensku 

krónunnar gagnvart breska sterlingspundinu var haldið föstu í 22,15 kr. allan þann tíma. 

Sættust menn brátt á þetta fyrirkomulag enda var nokkuð jafnvægi í gjaldeyrismálum á 

þessum tíma. Engu að síður var rætt án niðurstöðu um hvernig bæri að taka upp 

gullinnlausn á ný líkt og Bretland og Norðurlöndin gerðu á árunum 1924 til 1928. 

Þessum áformum var sjálfhætt þegar gullgengiskerfið hrundi í Evrópu haustið 1931 í 

kjölfar heimskreppunnar miklu sem hófst 1929 (Jóhannes Nordal, 1997; 2002; Jóhannes 

Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). Erfitt hefur þótt að greina hvort kreppan hafi orðið 

þess valdandi að gullgengiskerfið hrundi eða hvort að gullfóturinn og of hátt gengi 

gjaldmiðla víða um heim hafi verið ein af kveikjum kreppunnar (Gylfi Zoega og  Tryggvi 

Þór Herbertsson, 2005). 

Áhrifa kreppunnar fór að gæta hér árið 1930 og var það fyrst þá sem reyndi að 

einhverju marki á gengisfestuna. Þrátt fyrir að breska pundið væri tekið af gullfæti árið 

1931 hélt íslenska krónan áfram að fylgja gengi þess. Gengi þess féll þó um 20 til 25% 

miðað við aðrar myntir sem enn voru á gullfæti. Kreppan kom illa við þær þjóðir sem 

áttu mikið undir utanríkisverslun þar sem útflutningsvörur lækkuðu gríðarlega mikið í 

verði og var Ísland í þeirra hópi. Ákveðið var að halda gengi krónunnar óbreyttu 

gagnvart sterlingspundinu þar sem miklir hagsmunir voru í húfi því 80% alls útflutnings 

var í breskum pundum. Þessi fastgengisstefna gerði lítið til að örva efnahagslífið en þrátt 

fyrir það var lítið rætt um breytingar og frekar brugðist við viðskiptahalla kreppuáranna 

með því að beita gjaldeyris- og innflutningshöftum. Fastgengi krónunnar var alltof hátt 

og skapaði erfiðleika fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Sjávarútvegurinn hafði átt við 

rekstrarörðugleika að stríða um langt skeið og stjórnvöld voru krafin um úrbætur. Eftir 

töluverð átök á stjórnmálasviðinu var orðið við því vorið 1939. Gengi krónunnar var fellt 

um 18% og þar með bundinn endi á nærri 14 ára tímabil gengisstöðugleika (Gylfi Zoega 

og  Tryggvi Þór Herbertsson, 2005; Jóhannes Nordal, 2002; Jóhannes Nordal og  Ólafur 

Tómasson, 1985; Magnús Sveinn Helgason, 2002). 
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5.5 Gengi íslensku krónunnar fest við Bandaríkjadal árin 1939 til 1945 
Þrátt fyrir gengisfellinguna 1939 var skýrt af hendi löggjafans að haldið skyldi í fyrri 

fastgengisstefnu (Magnús Sveinn Helgason, 2002). Enginn sá fyrir á þeim tímapunkti að 

aðstæður Íslands myndu gjörbreytast síðar það sama ár þegar seinni heimsstyrjöldin 

braust út í september 1939. Ísland var hernumið af Bretum 10. maí árið eftir. Strax fór 

að gæta mikilla gjaldeyristekna vegna umsvifa og viðveru breska hernámsliðsins ásamt 

batnandi viðskiptakjara allt frá byrjun árs 1940. Gífurleg fólksfjölgun fylgdi hernáminu. 

Íslendingar voru á þessum tíma 121.000 en talið er að fjöldi hermanna hafi mestur orðið 

25.000 sem þýðir 20% íbúafjölgun. Mikil eftirspurn varð eftir vinnuafli vegna margskonar 

framkvæmda á vegum hernámsliðsins fyrst Breta og síðar Bandaríkjamanna. Skortur var 

á matvælum í Bretlandi og Íslendingar höfðu í raun einokunarstöðu á ísfiskmarkaði í 

Bretlandi á stríðsárunum. Það varð til þess að verð á fiskafurðum hækkaði mikið á 

þessum tíma. Jákvæður viðskiptajöfnuður varð nú viðvarandi allt til stríðsloka 1945 og 

gjaldeyriseign þjóðarinnar safnaðist upp í erlendum bankastofnum (Björn Þorsteinsson 

og  Bergsteinn Jónsson, 1991; Guðmundur Jónsson, 2002; Jóhannes Nordal og  Ólafur 

Tómasson, 1985; Sigurður Snævarr, 1993). 

Gengið sem hafði verið ákveðið af löggjafanum snemma árs 1939 hélst ekki lengi eins 

og til hafði staðið en þá var gengið á sterlingpundinu 27 kr. Stríðsátök höfðu strax áhrif á 

gengi sterlingspundsins og féll það mikið á næstu mánuðum. Vegna þessa gripu íslensk 

stjórnvöld til þess ráðs að tengja íslensku krónuna við bandaríkjadollar þann 18. 

september 1939 og um leið að endurmeta gengi krónunnar gagnvart sterlingspundinu 

og bandaríkjadal. Sterlingpundið var nú skráð á 25,22 kr. og dollarinn á 6,5 kr. Sumarið 

1940 gerðu íslensk stjórnvöld samkomulag við Breta um utanríkisverslun og samkvæmt 

honum var einnig samið um fastgengi á milli krónunnar og breska pundsins á 26,22 kr. 

og einnig skuldbundu Bretar sig til að útvega Íslendingum bandaríkjadali eftir þörfum á 

föstu gengi eða á 6,505 kr. Þetta fastgengi stóð allt fram til stríðsloka 1945 (Jóhannes 

Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985; Sigurður Snævarr, 1993).  

Ólíkt flestum Evrópulöndum var Ísland langtum betur statt eftir stríð en fyrir það. 

Umskiptin voru gífurlega því þjóðin færðist frá því að vera ein af fátækustu þjóðum 

Evrópu til þess að vera á meðal þeirra efnuðustu. Þrátt fyrir meiri hagvöxt en annars 

staðar í Vestur-Evrópu á árabilinu 1890-1913 var landsframleiðsla lægst á Íslandi og 
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Finnlandi í upphafi fyrri heimsstyrjaldarinnar. Landsframleiðsla Íslands óx að meðaltali 

um 5,6% á ári á seinni stríðsárunum eða um heil 38% á tímabilinu. Hagvöxtur var 8,4% 

að meðaltali á ári á Íslandi á tímabilinu 1938 til 1947 en til samanburðar var hann 0,1% í 

Vestur-Evrópu eins og sjá má í töflu 2 (Guðmundur Jónsson, 2002; Sigurður Snævarr, 

1993). Þessum uppgangi fylgdi samt sá annmarki að verðlag hækkaði mun meira á 

Íslandi en annars staðar og tvöfaldaðist til að mynda samanborið við verðlag bæði í 

Bretlandi og Bandaríkjunum. Hinn mikli gjaldeyrisforði átti jafnframt eftir að verða til 

trafala þegar viðskiptahættir færðust aftur í eðlilegt horf eftir seinna stríð (Jóhannes 

Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). 

Tafla 2. Vöxtur vergrar landframleiðslu á mann í V-Evrópu 1913-1960 

 Vestur 

Evrópa 

Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð Bretland Ísland 

1913-60 1,7 1,7 2,3 2,3 2,2 1,1 2,6 

1913-29 1,4 1,6 1,6 2,1 1,4 0,3 1,3 

1929-38 0,8 1,4 3,1 2,5 2,2 1,5 1,5 

1938-47 0,1 0,5 0,4 1,3 3,0 0,6 8,4 

1947-52 4,3 2,9 4,7 3,7 2,5 2,1 -3,0 

1952-60 3,7 3,0 3,7 2,7 2,7 2,6 3,9 

Heimild: (Guðmundur Jónsson, 2002, bls. 31) 

5.6 Eftirstríðsárin 1946 til 1950 
Gjaldeyrisforði Íslendinga var 5,8 milljónir króna við stríðslok og nam sem svarar um 

tveggja ára eðlilegum innflutningi eða 45% af þjóðarframleiðslu. Stjórnvöld sváfu á 

verðinum og áttuðu sig ekki á þeirri hættu sem stafaði af alltof háu raungengi íslensku 

krónunnar. Raungengi hennar var nú tvöfalt hærra en í upphafi seinni heimsstyrjaldar. 

Þessi hagstæða gengisskráning varð til þess að innflutningur fór ört vaxandi og auk þess 

ákvað Nýsköpunarstjórnin (1944-1947), sem þá var við völd, að ráðast í að nota hluta 

gjaldeyrisforðans til að endurnýja framleiðslutækin og þá sérstaklega í sjávarútvegi. Hinn 

mikli gjaldeyrisforði gekk því hratt til þurrðar og var að fullu uppurinn á árinu 1947. 

Enginn ábati skilaði sér af fjárfestingu stjórnvald á þessum árum þar sem síldarafli brást, 
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ef frá er talið óvæntur síldarafli veturinn 1947 til 1948. Bankar voru komnir í vanda og 

gátu ekki greitt af erlendum skuldum sínum. Til að spara gjaldeyri var gripið til 

gjaldeyrishafta og skömmtunar á ýmsum vörum að ráðleggingum sérstakrar 

hagfræðinganefndar (Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985; Sigurður Snævarr, 

1993). Hagvöxtur varð neikvæður um 3% á árabilinu 1947 til 1952 hér á landi en á sama 

tíma tók hann við sér í Vestur-Evrópu og var 4,3% eins og sjá má í töflu 2 (Guðmundur 

Jónsson, 2002). 

Í kjölfar stríðsloka veittu Bandaríkin mörgum Vestur-Evrópu þjóðum aðstoð sem 

kennd var við þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og nefnd Marshall-aðstoðin 

(The George C. Marshall Foundation, á.á.). Íslendingar nutu þessarar aðstoðar frá 1948 

og með henni var Íslendingum tryggður innflutningur á nauðþurftum. Eftir seinni 

styrjöldina áttu flestar þjóðir Evrópu við gjaldeyrisvanda að stríða. Allar sárvantaði þær 

Bandaríkjadali en Marshall-aðstoðin var einungis svar við brýnustu þörf þjóðanna. 

Þannig var því líka farið með Breta. Ekki var hægt að halda gengi sterlingspundsins 

óbreyttu og í september 1949 var það fellt um 30,5% gagnvart Bandaríkjadal og fylgdu 

flestar Evrópuþjóðir þessu fordæmi. Í kjölfarið var ákveðið að íslenska krónan skyldi nú 

fylgja gengi sterlingspundsins í stað Bandaríkjadollars. Þessi gengislækkun breytti litlu 

fyrir Ísland þar sem gengi krónunnar gangvart gjaldmiðlum flestra samkeppnislanda 

þjóðarinnar hélst óbreytt. Raungengi krónunnar lækkaði því lítið við þessa aðgerð 

(Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). 

Á meðan að seinni heimsstyrjöldin geisaði enn hófu Bandaríkjamenn og Bretar engu 

að síður að leggja grunn að nýju fyrirkomulagi í alþjóða fjármálum. Árið 1944 komu 

fulltrúar fjölmargra þjóða þar á meðal Íslands saman í Bretton Woods í Bandaríkjunum. 

Þar var rætt hvernig mætti standa betur að málum í alþjóða fjármálum en gert var eftir 

fyrri heimsstyrjöldina sem hafði valdið litlum viðskiptum þjóða á milli, atvinnuleysi og 

fátækt. Á fundinum var ákveðið að stofna Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabankann 

og voru Íslendingar meðal stofnaðila (Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985; Jónas 

H. Haralz, 2002). Markmið Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var að kom á frjálsum 

gjaldeyrisviðskiptum á grundvelli stöðugs gengis og hafa eftirlit með fastgengiskerfi því 

sem var ákveðið á fundinum. Í fastgengiskerfinu fólst að gjaldmiðlar þeirra þjóða sem 

voru aðilar að sjóðnum hefðu fastgengi gagnvart Bandríkjadollar. Bandríkjadalur var 
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síðan tryggður með gullfæti sem þýddi að Bandaríkjastjórn ábyrgðist að dalurinn hefði 

stöðugt gengi sem var 35 dalir fyrir hverja únsu af gulli (Bjarni Ólafsson, 2006).  

Vegna þeirrar efnahagskreppu og þess óstöðugleika sem ríkti í gengismálum á Íslandi 

á eftirstríðsárunum hafði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn nokkur afskipti af íslenskum 

stjórnvöldum. Eftir úttektir ráðgjafa frá sjóðnum var reynt að þrýsta á að gengi 

krónunnar væri fellt en ekki var orðið við því fyrr en við gengisbreytinguna 1950. Þá var 

gengi krónunnar fellt um 42,6% gagnvart Bandaríkjadal og reynt að kom á 

jafnvægisgengi. Stofngengi krónunnar var ákveðið 16,2857 gagnvart bandaríkjadalnum 

og var samþykkt af Alþjóðagjaldeyrissjóðum. Fljótt kom í ljós að gengislækkunin skilaði 

ekki þeim ávinningi sem stefnt hafði verið að s.s. að losa um hafta- og skammtakerfi og 

auka innflutningsfrelsi. Ekki hafði verið gengið nægjanlega langt í gengislækkuninni og 

voru viðskiptakjör verri en áætlað var og minni fiskafli. Þjóðin horfði enn á sama vanda, 

gjaldeyrisskort og sjávarútvegurinn stóð áfram illa (Jóhannes Nordal og  Ólafur 

Tómasson, 1985; Jónas H. Haralz, 2002).  

5.7 Fjölgengiskerfi og útflutningsbætur áranna 1951 til 1959 
Við tók mjög flókið tímabil í sögu gjaldeyrismála þjóðarinnar. Tvennt einkenndi 

fyrirkomulag þessa tíma. Annar vegar að tekið var upp fjölgengiskerfi þar sem 

mismunandi gengi gilti eftir því hvað var verið að greiða fyrir. Hins vegar var álagið í 

gjaldeyrisviðskiptunum  notað til að bæta hag þeirra sem stóðu í útflutningi. Þessu kerfi 

var fyrst komið á 1951 með bátagjaldeyriskerfinu og síðar eða árið 1954 var tekinn upp 

rekstrarstyrkur til togaraútgerðarinnar. Árið 1958 var yfirfærslugjald í sölu gjaldeyris 

orðið 55% og var ábatinn notaður til að styrkja útflutta framleiðslu. Þessi skipan mála 

var ekki til þess fallin að ná jafnvægi á gjaldeyrismarkaði né tryggja samkeppnisstöðu 

atvinnuveganna gagnvart útlöndum þrátt fyrir að í þessu kerfi fælist veruleg 

gengislækkun. Enn var ekki um raungengi íslensku krónunnar að ræða. Þetta kerfi 

mismunaði enn fremur mjög starfskilyrðum mismunandi atvinnugreina (Jóhannes 

Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). Þetta fyrirkomulag féll Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 

ekki í geð en hann samþykkti það til bráðabirgða. Engu að síður margframlengdi 

sjóðurinn þetta bráðabirgðafyrirkomulag allt fram til 1955. Eftir það þrýsti sjóðurinn á 

Íslendinga að gera róttækar breytingar á gengis- og efnahagsmálum þjóðarinnar (Jónas 

H. Haralz, 2002).  
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5.8 Jafnvægisgengisstefna árin 1960 til 1971 
Árið 1960 var í annað sinn reynt að koma á jafnvægisgengi en 1950 hafði það mistekist. 

Fyrri reynsla hafði kennt mönnum að fleira þurfti að koma til en bara að fella gengi 

krónunnar. Viðreisnarstefna þessara ára fólst enn fremur í að sýna aðhald í 

ríkisbúskapnum og peningamálum og að auki að gefa innflutning að mestu frjálsan. 

Íslendingar skuldbundu sig nú í fyrsta sinn í sögunni til að gefa frelsi í 

gjaldeyrisviðskiptum og innflutningi. Í upphafi viðreisnartímans náðust umbætur í 

efnahagsmálum og stjórnvöldum gafst ráðrúm til að gera áætlanir um framkvæmdir til 

lengri tíma í stað þess að vera sífellt að bregðast við yfirstandandi efnahagserfiðleikum. 

Með gerð þjóðhagsreiknings sem formaður var að erlendri fyrirmynd með aðstoð 

norskra sérfræðinga var lagður grundvöllur fyrir slíkri áætlanagerð. Á tíma 

Viðreisnarstjórnarinnar var engu að síður ekki komist hjá gengisbreytingum til að 

bregðast við sveiflum í viðskiptajöfnuði landsins. Það sem aðallega hafði áhrif á 

útflutningstekjur landsins var síldaraflinn sem var mismikill frá einu ári til annars 

(Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985; Jónas H. Haralz, 2007). 

Þegar nýtt stofngengi krónunnar var ákvarðað 1960 í 38 krónum fyrir 

Bandaríkjadollar hafði stofngengið verið óbreytt frá því 1950. Í þessari nýju 

gengisskráningu fólst því umtalsverð gengislækkun miðað við fyrra stofngengi eða 57% 

lækkun en 33% lækkun ef miðað er við stofngengið frá 1950 og bætt er við 55% 

yfirfærslugjaldi sem viðgekkst þá í gjaldeyrissölu. Krónan var aftur felld í ágúst 1961 og 

nýtt stofngengi ákveðið 43 kr. fyrir hvern Bandaríkjadal og þýddi því 11,6% lækkun á 

gengi krónunnar. Á sama tíma var horfið frá þeirri reglu sem staðið hafði síðan 1939 að 

gengisbreytingar væru gerðar með lögum og nú var ákveðið að það væri Seðlabankans 

að ákveða stofngengi krónunnar. Gengið hélst nú óbreytt fram til 1967 en þá var gengi 

krónunnar fellt um 24,6% gagnvart Bandaríkjadollar og síðan aftur 1968 um 35,2%. Var 

nú stofngengi krónunnar komið í 88 kr. hver Bandríkjadalur (Jóhannes Nordal og  Ólafur 

Tómasson, 1985). 

5.9 Bretton Woods samkomulagið líður undir lok (1970 til 1973) 
Á sjöunda áratugnum höfðu vestrænum ríkjum tekist að losna undan hömlum og 

höftum kreppu- og stríðsáranna. Mikill hagvöxtur var á þessum áratug og var það ekki 

síst að þakka auknum milliríkja- og gjaldeyrisviðskiptum. Engu að síður heyrðust 
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gagnrýnisraddir í garð Bretton Woods samkomulagsins og þeirrar fastgengisstefnu sem í 

því fólst. Því var haldið fram að samkomulagið setti einstökum ríkjum verulegar 

takmarkanir í sjálfstæðri efnahagsstjórn og ekki var horft fram hjá því að verðlagsþróun 

og framleiðni breyttust ekki eins í öllum ríkjum. Áttu ríki því í vanda og má nefna 

gengisfellingu breska pundsins 1967 því til stuðnings. Talið var að til þyrfti meira 

frjálsræði í gjaldeyrismálum til að viðhalda mætti jafnvægi í efnahagsmálum einstakra 

þjóða (Tryggvi Felixson og  Bjarni Bragi Jónsson, 1989).  

Auk þessa hafði gengi Bandaríkjadals gagnvart gulli allt frá upphafi sjöunda 

áratugarins verið talið of hátt. Mikil ríkisútgjöld í Bandaríkjunum og þá einkum vegna 

Víetnamstríðsins bættu ekki ástandið og óx þrýstingurinn á gengi Bandaríkjadalsins. 

Bandaríkjamenn hættu þann 13. ágúst 1971 að leyfa gullinnlausn Bandríkjadals. Þrátt 

fyrir tilraunir til að betrumbæta kerfið t.d. með lækkun stofngengis dollarans 1971 og 

1973 tókst það ekki og í mars 1973 voru allir helstu gjaldmiðlar komnir á flot og 

fastgengisstefna Bretton Woods samkomulagsins úr sögunni. Eftirleiðis var þjóðum 

frjálst að ákveða tilhögun sinna gengismála ef frá er skilið að setja gullfót. Þjóðir gátu nú 

leyft gjaldmiðli sínum að fljóta, fest gengi hans við annan gjaldmiðil eða gjaldmiðlakörfu, 

tekið upp gjaldmiðil annars lands, tekið þátt í gjaldmiðlablokk eða verið hluti af 

myntbandalagi (International Monetary Fund, á.á.).  

Á árunum 1970 til 1973 eða meðan að þessar breytingar gengu yfir var ákveðið að 

halda gengi íslensku krónunnar föstu við gengi Bandaríkjadals. Þetta þýddi að gengi 

krónunnar lækkaði talsvert gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Í desember 1972 var gengi 

krónunnar lækkað gagnvart dollaranum um 10,7%. Snemma árið 1973 var stofngengi 

bandaríkja dollars fellt um 10% og fylgdi íslenska krónan honum. Í apríl 1973 þótti gengi 

krónunnar orðið of lágt gagnvart Bandríkjadalnum og var því hækkað um 6%. Þegar svo 

var komið 1973 að flestir helstu gjaldmiðlar voru komnir á flot og gengi dalsins veiktist 

gagnvart öðrum gjaldmiðlum var ljóst að breytinga var þörf hvað íslensku krónuna sætti. 

(Jóhannes Nordal og  Ólafur Tómasson, 1985). 

5.10 Sveigjanlegri gengisstefna sem nálgaðist stýrt flot árin 1974 til 1989 
Í kjölfar þess að Bretton Woods-kerfið rann sitt skeið tóku þjóðir heims upp mismunandi 

gengisákvörðunarkerfi. Þeir gjaldmiðlar sem voru mikilvægastir í milliríkjaviðskiptum 

voru settir á flot en það sama gilti ekki um íslensku krónuna. Fyrst í stað var 
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gengisskráning hennar miðuð við dollar en síðar oftast við meðalgengi samkvæmt 

viðskiptavog. Viðskiptavogin tók mið af gengi þeirra gjaldmiðla sem við höfðum 

vöruviðskipti í og hlutfall þeirra í þeim viðskiptum. Hefðbundið er að flokka 

gengisstefnuna hér á þessum árum sem stýrt flot (Tryggvi Felixson og  Bjarni Bragi 

Jónsson, 1989). Í riti Seðlabanka Íslands (2012) kemur fram að deila megi um hvort kalla 

eigi gengisstefnuna það eða breytilega gengisstefnu. Reinhart og Rogoff réðust í að 

endurskilgreina gengisstefnur og vilja meina að betur fari á að kalla gengisstefnu áranna 

1973 til 1983 frjálst fall (2004) með einni undantekningu þó árið 1976. Tíðar breytingar 

voru á gengi íslensku krónunnar á þessum tíma og frá árinu 1971 til ársins 1989 féll 

gengi íslensku krónunnar um heil 98,14%. Gengisfall krónunnar frá einu ári til annars á 

þessu tímabili er gefið upp í töflu 3 (Tryggvi Felixson og  Bjarni Bragi Jónsson, 1989). 

Tafla 3. Gengisþróun íslensku krónunnar 1971-88 m.v. viðskiptavog 

 Meðalgengi erl. gjaldmiðla Meðalgengi krónunnar 

Ár Vísitala % Breyting Vísitala % Breyting 

1971 100 0 100 0 
1972 105 5,3 94,96 -5,0 
1973 114 8,6 87,47 -7,9 
1974 127 11,1 78,71 -10,0 
1975 199 56,4 50,33 -36,0 
1976 225 13,4 44,41 -11,8 
1977 257 14,3 38,87 -12,5 
1978 368 43,2 27,14 -30,2 
1979 496 34,7 20,15 -25,8 
1980 688 38,6 14,53 -27,9 
1981 921 33,8 10,86 -25,3 
1982 1447 57,1 6,91 -36,3 
1983 2653 83,4 3,77 -45,5 
1984 3085 16,3 3,24 -14,0 
1985 3943 27,8 2,54 -21,8 
1986 4536 15,0 2,20 -13,1 
1987 4703 3,7 2,13 -3,6 
1988 5372 14,2 1,86 -12,4 

Heimild: (Tryggvi Felixson og  Bjarni Bragi Jónsson, 1989, bls. 124) 
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Þegar skoðað er hvað olli þessu gríðarlega gengisfalli á íslensku krónunni þá kemur í 

ljós að margir samverkandi þættir voru þar að verki. Höft höfðu enn áhrif og vextir voru 

til að mynda ekki gefnir frjálsir fyrr en um miðjan níunda áratuginn. Nær ógerningur var 

að halda stöðugleika þar sem verðbólga var hér viðvarandi hærri en í þeim löndum sem 

við höfðum aðallega viðskipti við (Seðlabanki Íslands, 2012). Verðbólgan fór stigvaxandi 

á þessu tímabili og fór yfir 80% snemma á níunda áratugnum eins og sjá má á mynd 12 

(Már Guðmundsson og  Andersen, 1998).  

 

Mynd 12. Ársbreyting neysluverðsvísitölu á Íslandi og í OECD löndunum 

Heimild: (Hagstofa Íslands, á.á.; OECD, á.á.) 

Mikil verðbólga varð til dæmis þess valdandi að raunvextir óverðtryggðra lána voru á 

tíma neikvæðir um tæp 10%. Tíðar gengisbreytingar á áttunda og níunda áratugnum 

voru merki um undanlátssama gengisstefnu og er jafnvel talað um 

gengislækkunarslagsíðu. Mikið var lagt upp úr að halda sem hæstu atvinnustigi og gengi 

krónunnar var iðulega fellt til þess að mæta áföllum til varnar atvinnuleysi. Gengið var 

sjaldnast hækkað þrátt fyrir að betur áraði í þjóðarbúskapnum. Íslenskt þjóðfélag glímdi 

við síendurtekna ofþenslu og áföll. Þessi tími ber því vott um vítahring verðbólgu og 

gengislækkana (Seðlabanki Íslands, 2012). 
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5.11 Peningastefna tíunda áratugar tuttugustu aldar 
Tíundi áratugurinn einkenndist af peningastefnu sem lagði áherslu á stöðugt gengi eftir 

dapra reynslu óðaverðbólgu áratuganna tveggja á undan. Aukin áhersla á 

verðstöðugleika og þessi peningastefna urðu lykilinn að verðhjöðnun og þess að 

verðbólga varð svipuð og í helstu viðskiptalöndum okkar. Tvisvar var samt horfið frá 

þessari stefnu og hlutverki stöðugs gengis sem peningalegrar kjölfestu. Fyrst þegar 

gengið var fellt árið 1992 og síðan 1993. Þá voru enn á ný gengisfellingar notaðar til að 

bregðast við óstöðugum þjóðarbúskap (Már Guðmundsson og  Yngvi Örn Kristinsson, 

1997; Seðlabanki Íslands, 2012). Til ársins 1992 miðaðist gengismarkmiðið við körfu 

sautján gjaldmiðla en eftir það og fram til ársins 1995 var miðað við vog sem var samsett 

úr ECU mynteiningunni sem var forveri evrunnar ásamt Bandaríkjadollar og jeni. Í 

upphafi tíunda áratugarins var gengi íslensku krónunnar nánast haldið stöðugu gagnvart 

þessari vog innan ±2,25 % vikmarka. Ber þetta vott um hversu lítt þróaður 

gjaldeyrismarkaðurinn var á Íslandi. Á þessum tíma voru gjaldeyrishöft sem losnaði ekki 

um að fullu fyrr en í lok tímabilsins en þá höfðu öll höft á flutningi fjármagns á milli 

Íslands og annarra landa verið afnumin (European Central Bank, á.á.; Seðlabanki Íslands, 

2012). 

Árið 1994 gerðist Ísland aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES). EES samningurinn 

tryggir aðildarlöndum svokallað fjórfrelsi þ.e. frelsi til flutninga fólks, varnings, þjónustu 

og fjármagns. Þó svo að hvorki stjórnvöld né einkafyrirtæki hafi verið nægilega 

undirbúin undir þá opnun hagkerfisins sem í þessu fólst voru áhrifin jákvæð fyrir 

hagkerfið (Jón Daníelsson og  Gylfi Zoega, 2009). 

Þar sem peningastefnan fól í sér þröng vikmörk og aðaláherslan var á stöðugt gengi 

var erfitt að bregðast við breyttum ytri skilyrðum og/eða breytingum í efnahagsmálum 

innanlands. Gripið var því til þess að víkka vikmörk leyfilegra gengisbreytinga fyrst árið 

1995 þegar vikmörkin voru breikkuð úr ± 2,25 % í ± 6 % og síðar í ± 9 % í febrúar 2000 og 

var þá aftur miðað við körfu fleiri gjaldmiðla eins og var fyrir árið 1992. Með því að auka 

sveigjanleika gengisins var verið að reyna að halda stöðugu gengi ásamt því að hafa svar 

við óstöðugleika í þjóðarbúskapnum (Már Guðmundsson og  Yngvi Örn Kristinsson, 

1997; Seðlabanki Íslands, 2012). Þrátt fyrir þessar breytingar sigldum við ekki lygnan sjó í 

gjaldeyrismálum okkar. Vegna versnandi hags í sjávarútvegi og íslenskum efnahag jókst 
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þrýstingur á gengi íslensku krónunnar. Inngrip Seðlabankans með hækkun vaxta dugði 

skammt og kom til tímabundinnar lokunar gjaldeyrismarkaðarins um miðjan júlí 2000. Í 

kjölfarið, allt fram til 2001, var síaukinn þrýstingur á gengi íslensku krónunnar og ljóst 

var að það þurfti að gera breytingar (Seðlabanki Íslands, 2012). 

5.12 Peningastefnan á árunum 2001 til 2008 
Á þessum tímamótum stóðu íslensk stjórnvöld frammi fyrir tveimur valkostum. Hinn 

fyrri var að sækja um inngöngu í hið nýja myntsamstarf Evrópulanda og hinn síðari, sem 

varð fyrir valinu, var að falla frá gengismarkmiðum og taka upp peningastefnu með 

formlegu verðbólgumarkmiði. Gengið var sett á flot í mars 2001 og það því sveigjanlegt 

og lítil inngrip á gjaldeyrismarkaði (Seðlabanki Íslands, 2012). Með þessu var 

verðstöðugleiki gerður að meginmarkmiði peningastefnunnar og var skilgreint 

verðbólgumarkmið í samkomulagi á milli ríkisstjórnar og seðlabanka. Samkvæmt því var 

stefnt að því að ársverðbólga væri ætíð sem næst 2,5% (Seðlabanki Íslands, 2012). 

Í raun þá áttu íslensk stjórnvöld ekkert raunhæft val þegar komið var fram á árið 

2001 um breytingar á peningastefnunni. Þó svo að þátttaka í myntsamstarfi Evrópuríkja 

hugnaðist hagfræðingum Seðlabankans að mörgu leyti betur en upptaka 

verðbólgumarkmiðs þá töldu þeir sig ekki geta lagt það til. Sú leið fæli í sér pólitískt ferli 

sem væri utan við þeirra svið. Strax á árinu 1999, á meðan fastengisstefnan stóð föstum 

fótum, höfðu hagfræðingar Seðlabankans lagt til að tekið væri upp verbólgumarkmið. 

Tvennt varð aðallega til þess að úr því varð ekki. Annars vegar var talið að íslenskur 

fjármálamarkaður væri ekki nógu þroskaður til þess að miðla áhrifum vaxtaákvarðana. 

Hins vegar sýndu stjórnvöld almennt sinnuleysi og gripu ekki til neinna breytinga vegna 

þess hversu þáverandi kerfi var talið hafa gengið vel. Það var í raun bara einn valkostur í 

boði þegar fastgengisstefnan var komin í ógöngur á árinu 2000. Verðbólgumarkmið var 

því tekið upp í talsverðum flýti 2001 og án nægjanlegs undirbúnings. Enda kom á daginn 

að framkvæmd þessarar nýju peningastefnu var um margt ábótavant (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010a). 

Ákveðnar væntingar voru gerðar til hinnar nýju peningamálastefnu og horfðu menn 

þá á góða reynslu annarra þjóða í þeim efnum. Þrátt fyrir upptöku þessarar nýju stefnu á 

erfiðum tímum efnahagslega voru væntingar um að til lengri tíma myndi hún skila 

þjóðinni minni innlendum hagsveiflum. Það yrði vegna þess að verðbólguvæntingar 
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myndu byggja á traustum grunni og hafa þau áhrif að minnka verðbólgu- og 

gengissveiflur. Þrátt fyrir bjartsýni um betri stjórnun peningamála í kjölfar þessa nýja 

kerfis segir sagan okkur að hún var draumsýn ein. Þegar fyrsti áratugur tuttugustu og 

fyrstu aldarinnar er skoðaður kemur í ljós að árangur Íslendinga eftir upptöku 

verðbólgumarkmiðsins var fremur slakur ef frá er talið tímabilið frá miðju ári 2002 fram 

á mitt ár 2004. Á öðrum tímum var verðbólga umtalsvert yfir hinu 2,5% 

verðbólgumarkmiði og töluverðar sveiflur voru á gengi. Stöðugleikinn lét því á sér 

standa. Þetta tímabil rann sitt skeið fyrr en nokkurn grunaði og átti þessi óstöðugleiki 

sinn þátt í því að árið 2008 stóð íslenska þjóðin frammi fyrir mestu banka- og 

gjaldeyriskreppu allt frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar (Seðlabanki Íslands, 2012). 

Kreppan sem skall á haustið 2008 var mikið áfall fyrir íslenska þjóð og íslensk 

stjórnvöld. Þrír stærstu bankar landsins urðu gjaldþrota og tók Fjármálaeftirlitið yfir 

starfsemi þeirra. Mikil gagnrýni kom fram á framgöngu stjórnvalda fyrir kreppuna. Til að 

bregðast við þessu skipaði Alþingi, í desember 2008, rannsóknarnefnd til að kanna 

aðdraganda og orsakir falls bankanna. Rannsóknarskýrslunni var skilað 12. apríl 2010. 

Helstu niðurstöður nefndarinnar eru að íslensku bankarnir höfðu vaxið langt umfram 

innviði þeirra. Íslenska bankakerfið hafði vaxið gífurlega og var orðið níu sinnum stærra 

en þjóðarbúið í heild sinni (Jón Daníelsson og  Gylfi Zoega, 2009). Þessi vöxtur kom til 

vegna auðvelds aðgangs að erlendu lánsfé auk þess sem sterkir hvatar, s.s kaupaukar, 

voru til vaxtar innan bankanna. Trúverðugleiki þeirra hafi enn fremur verið takmarkaður 

vegna veiks eftirlits, seðlabanka sem réði ekki við að vera lánveitandi til þrautavara og 

vegna takmarkaðs bolmangs innistæðutryggingakerfisins. Hröð stækkun þýddi að eftirlit 

og aðhald um útlán var takmarkað og rýrði það gæði útlánasafna bankanna 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 

Rannsóknarnefnd Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna benti í 

skýrslu sinni (2010a) á nokkur atriði sem var ábótavant í kerfinu. Seðlabankinn var t.d. 

ekki með neina markmiðsvexti og reyndi ekki að meta lausafjárþörfina í kerfinu. Í raun 

bauð Seðlabankinn fjármálastofnunum ótakmarkað aðgengi að veðlánum svo 

framarlega að þær lögðu fram gild veð. Þetta nýttu þær sér í síauknu mæli frá haustinu 

2005. Reglur um veðhæfi bréfa í viðskiptum bankanna við Seðlabankann voru enn 

fremur rýmkaðar. Ákvarðanir Seðlabankans um hækkun stýrivaxta voru teknar of seint 
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og hækkanirnar of litlar sérstaklega á árunum 2005 og 2006 þegar hraði þenslunnar 

jókst mikið.  

Skuldsetning eigenda bankanna var einnig mikil og virðast þeir hafa haft óeðlilega 

greiðan aðgang að lánsfé. Stærstu áhættuskuldbindingar bankanna voru við helstu 

eigendur þeirra. Samþjöppun áhættu bankanna var hættulega mikil að mati 

rannsóknarnefndarinnar og þess vegna kerfislæg áhætta þeirra mikil. Sömu aðilar sem 

flestir tengdust krosseignatengslum voru stærstu lánþegar bankanna. Í stað þess að 

bregðast við þessu reyndu bankarnir að sannfæra eftirlitsaðila um að ekki væri um 

samþjöppun áhættu að ræða. Eigið fé bankanna var veikt vegna þess að þeir báru 

umtalsverða áhættu vegna eigin hlutabréfa. Annað hvort með beinum lánum með veði í 

eigin bréfum eða vegna framvirkra samninga um eigin hlutabréf. Eiginfjárhlutföll 

endurspegluðu því ekki getu bankanna til þess að takast á við áföll. Eigið fé 

bankakerfisins var að stórum hluta fjármagnað með lánsfé úr kerfinu sjálfu 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b).   

Stjórn efnahagsmála að minnsta kosti frá árinu 2004 átti einnig þátt í að skapa það 

ójafnvægi sem leiddi til hrunsins. Mikið framboð var af ódýru lánsfé og hvorki aðgerðir í 

ríkisfjármálum né peningamálum hjálpuðu til við að draga úr þenslu, ofvexti og 

ójafnvægi. Þvert á móti var farið í stórar framkvæmdir vegna stóriðju, skattar lækkaðir 

og breytingar gerðar á útlánum Íbúðalánasjóðs sem ýttu undir þenslu. Þar sem ekki var 

gripið til aðgerða í ríkisfjármálum til þess að stemma stigu við þenslunni sat 

Seðlabankinn einn uppi með það hlutverk. Viðbrögð hans voru hins vegar ómarkviss. 

Stýrivextir Seðlabankans voru til dæmis of lágir í uppsveiflunni jafnframt því sem veðlán 

hans til viðskiptabankanna jukust verulega (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 

Þrátt fyrir gríðarlegan vöxt fjármálakerfisins styrktu stjórnvöld ekki eftirlitsstofnanir. 

Seðlabanki og Fjármáleftirlit fengu hvorki nægt sjálfstæði né stuðning frá stjórnvöldum 

til þess að bregðast við vexti bankakerfisins, sinna hlutverki sínu og veita kerfinu 

nauðsynlegt aðhald. Seðlabanki Íslands var veikburða og réði ekki við að vera 

lánveitandi til þrautavara (Jón Daníelsson og  Gylfi Zoega, 2009). 

5.13 Gjaldeyrishöft í kjölfar banka- og gjaldeyriskreppunnar 2008 
Í kjölfar banka- og gjaldeyriskreppunnar 2008 var til hliðar við verðbólgumarkmið gripið 

til gjaldeyrishafta og er þetta fyrirkomulag enn við lýði. Sýnt þykir að ekki hafi verið 
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komist hjá upptöku gjaldeyrishafta svo víðtækur var vandi íslensks efnahagslífs. Ísland 

var eina Evrópuríkið sem setti á gjaldeyrishöft á þessum tímamótum. Þótt að 

gjaldeyrishöftunum fylgi ýmsir annmarkar metur Seðlabankinn það svo að þau hafi 

forðað enn meira tjóni. Þar sem staða ríkissjóðs, bankakerfisins og einkageirans var erfið 

í kjölfar hrunsins er líklegt að fall krónunnar hefði verið enn meira ef ekki hefði komið til 

gjaldeyrishafta. Þessi aðgerð aftraði enn meiri vanskilum innan bankakerfisins en raun 

varð á og kom í veg fyrir að vítahringur gengislækkana og hækkunar áhættuálags á 

innlendar fjáreignir skapaðist. Enn fremur leiddi hún til lægri vaxta sem hjálpaði 

atvinnulífinu og gerði ríkissjóði auðveldara fyrir að afla sér lánsfé (Seðlabanki Íslands, 

2012). Seðlabankinn hefur gefið út áætlanir um afnám gjaldeyrishafta og er sú síðasta 

síðan 2011. Þar leggur bankinn áherslu á mikilvægi þess að losa sig undan þessum 

höftum í ákveðnum skrefum en þau eru ekki tímasett en þó talað um aðgerðir eins fljótt 

og auðið verður (Seðlabanki Íslands, 2011). Skv. lögum nr. 16 frá 2013 eru 

gjaldeyrishöftin ótímabundin og er því óljóst hvenær þeim verður aflétt. 

Í nýjustu úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (2013) kemur fram að það geti tekið allt að 

átta ár að aflétta núverandi gjaldeyrishöftum. Á þessum tíma þurfi að hindra flæði 

fjármagns úr landinu sem sjóðurinn metur allt að 3.000 milljörðum króna. Setja þurfi 

hraðahindranir á flæði fjármagns úr landi og afnema höftin í skrefum. Í viðbrögðum Más 

Guðmundssonar seðlabankastjóra við úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins benti hann á að 

nýjasta áætlun Seðlabankans um afnám haftanna væri ekki tímasett. Það gæti tekið 

skemmri eða lengri tíma að afnema þau. Aðalatriðið er að þegar höftunum verður lyft 

verði búið að byggja upp traust á íslenskt efnahagslíf. Að til staðar séu beinar erlendar 

fjárfestingar og innstreymi fjármagns á móti útstreyminu (Már Guðmundsson, 2013). 

Gengi krónunnar veiktist umtalsvert eftir að það var sett á flot í mars 2001. Eftir það 

fór það hækkandi og var hæst í nóvember 2005. Á árinu 2006 veiktist gengi krónunnar 

nokkuð en styrktist aftur fram eftir árinu 2007. Á árinu 2008 byrjaði gengi krónunnar að 

falla nokkuð skarpt allt fram að hruni bankakerfisins í október. Eftir hrun veiktist gengið 

mikið og allt fram í desember 2008 þegar sett voru á gjaldeyrishöft meðal annars til þess 

að stemma stigu við falli krónunnar. Fallið frá nóvember 2005 þegar gengið var hæst til 

desember 2008 þegar gengið náði lágmarki, nam rúmum 135%. Þessa miklu veikingu 
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íslensku krónunnar frá 2005 og hvernig hún hefur verið skráð fram til ágúst 2013 má sjá 

á mynd 13 (Seðlabanki Íslands, á.á.-a). 

 

Mynd 13. Meðaltal gengisvísitölu hvers mánaðar frá nóvember 2005 til ágúst 2013 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, á.á.-a) 

Hrunið og afleiðingar þess sköpuðu mikinn óróleika í þjóðfélaginu. Þessi óróleiki náði 

hámarki í fjölmennum mótmælum á Austurvelli í upphafi árs 2009 og kom til afsagnar 

ríkisstjórnarinnar. Fall íslenska fjármálakerfisins vakti upp miklar umræðu um nýjar 

lausnir í gjaldmiðlamálum Íslendinga. Eftir þingkosningar 2009 var að frumkvæði 

Samfylkingarinnar samþykkt að sækja um aðild að Evrópusambandinu ekki síst með það 

að markmiði að geta tekið upp evru í stað íslensku krónunnar (Guðni Th. Jóhannesson, 

2009). Eftir að evrulöndin fóru að lenda í verulegum fjárhagsörðugleikum t.d. Grikkland 

hafa margir efast um að réttur tími væri til að ganga inn í Evrópusambandið og taka upp 

evru (Evrópuvaktin, 2013). Ekki varð því sami þungi í viðræðunum og vonir stóðu til 

2009 og fyrir alþingiskosningar vorið 2013 var viðræðum langt frá því að vera lokið. Eftir 

kosningar komust nýir stjórnarliðar til valda og hefur nú viðræðum um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu verið frestað til óákveðins tíma (Viðræður.is, 2013). Framtíðaráform 

um gjaldmiðlamál eru því mjög óljós en nokkuð ljóst að ekki er annað í spilunum í 

nánustu framtíð en að við stöndum fyrir utan myntbandalög og notumst áfram við hina 

íslensku krónu. 
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6 Umræða 

Því miður verður ekki horft fram hjá því að saga gjaldmiðla á Íslandi og ekki síst íslensku 

krónunnar er sorgarsaga. Það sama má einnig segja um stjórnun peningamála. Jafnvel 

má ganga svo langt að tala um óstjórn á þeim árum þegar íslenska krónan varð 

sjálfstæður gjaldmiðill og hætti að vera tengd hinni dönsku krónu. Á þeim árum var 

nefnilega ekki um neina eiginlega peningastjórn að ræða af hendi stjórnvalda. 

Í sögulegu tilliti má líta til þess að Íslendingar hafa ekki langa reynslu af því að hafa 

sjálfstæðan gjaldmiðil og stýra sínum peningamálum miðað við aðrar þjóðir. Á fyrri tíð 

og allt fram á 20. öld var aðallega notuð vörumynt í innanlandsviðskiptum. Einnig voru í 

umferð margs konar erlendar myntir sem bárust til landsins af ýmsum ástæðum. Síðar 

bættist t.d. við spesíumynt og íslensk áletraðir kúrantseðlar. Íslendingar voru ragir að 

nota hinar ýmsu myntir og einnig kúrantseðlana í viðskiptum. Ástæðan var að ákveðin 

ringulreið og óvissa fylgdi því að uppreikna virði þessar mynta og síðar seðla miðað við 

þann verðútreikningi sem var við lýði innanlands. Slík viðskipti þóttu því bæði flókin og 

höfðu lítinn trúverðugleika. Þrátt fyrir að fyrstu íslensku krónuseðlarnir hafi verið 

prentaðir 1885 leið fram yfir aldamótin 1900 þar til notkun þeirra varð almenn í verslun 

innanlands og var Edinborgar verslunin í fararbroddi í þeim efnum. 

Saga íslensku krónunnar einkennist af ringulreið vegna langvarandi verðbólgu og á 

tímum óðaverðbólgu ásamt gengisfellingum til að bregðast við ytri áföllum. Þessi saga 

hefur rýrt og rýrir enn trúverðugleika gjaldmiðilsins og þeirrar peningastefnu sem hefur 

verið viðhöfð. Á móti má segja að þegar saga annarra gjaldmiðla er skoðuð einkennist 

hún einnig af áföllum og sveiflum og má þá nefna bæði Bandaríkjadollar og 

Sterlingspund í því sambandi. Kannski er nær að skoða hvernig íslenska krónan hefur 

staðið sig í þeim þremur hlutverkum sem peningar eiga að þjóna. 

Ekki er hægt að segja að íslenska krónan hafi staðið sig vel sem greiðslumiðill. Hún 

hefur vissulega liðkað fyrir viðskiptum innanlands en ekki verður séð að hún hafi gert 

það í utanríkisviðskiptum. Ef íslendingur seldi allar sínar eignir fyrir íslenskar krónur og 

færi með þær í farteskinu erlendis og reyndi að skipta þeim í annan gjaldmiðil eða kaupa 

eignir fyrir þær erlendis væri sjálfsagt hlegið að honum. Nær væri fyrir hinn íslenska 
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ferðalang að nota yfirvigtina til annars en að burðast með íslensku seðlana. Íslenska 

krónan þjónar svo sem tilgangi sínum sem mælieining. Þegar grannt er skoðað er 

mælieiningin samt óstöðug vegna þeirrar viðvarandi verðbólgu sem tíðkast hefur frá 

upptöku hennar. Mælieining á að hjálpa fólki að átta sig á verðmæti hluta en þegar 

samfélag býr við verðbólgu árum sama þá missir fólk verðskyn. Þegar kom til 

myntbreytingarinnar 1981 var verið að reyna að leiðrétta íslensku krónuna sem 

mælieiningu. Sumir hafa einnig bent á að í raun væru tvær mælieiningar í gangi frá 

upptöku verðtryggingar 1979, þ.e. hin íslenska króna og hin verðtryggða íslenska króna. 

Ósköp einfalt er að átta sig á hvort að íslenska krónan hafi þjónað þjóð sinni vel sem 

geymslumiðill. Allt frá því að íslenska krónan var tekin upp 1885 og þar til sjálfstæð 

gengisskráning hennar hófst í júní 1922 var ein dönsk króna jafnvirði einnar íslenskrar 

krónu. Miðað við gengisskráningu Seðlabanka Íslands 26. ágúst 2013 og að teknu tilliti til 

þess að tvö núll voru felld af íslensku krónunni við gjaldmiðilsbreytinguna 1981 er ein 

dönsk króna jafnvirði 2.154 íslenskra króna. Þetta þýðir að verðgildi hinnar íslensku 

krónu miðað við hina dönsku hefur rýrnað á rúmlega níutíu árum um 99,95%. Það er því 

nokkuð augljóst að ekki hefur íslenska krónan staðið sína plikt sem geymslumiðill. Við 

þetta bætist að einungis íbúar Íslands, sem telja rétt rúm þrjúhundruð þúsund, nota 

gjaldmiðilinn. Ekki er hægt að neita því að það er fámennur hópur og rýrir það eitt og 

sér notagildi gjaldmiðilsins samanber kenningu Mundells um að því fleiri sem nota 

gjaldmiðil þeim mun meira notagildi hafi hann. 

Árangur Íslendinga í stjórn peningamála er fremur slakur. Til rökstuðnings þessu má 

nefna ítrekaðar gengisfellingar, gengisfall krónunnar, títtnefnda verðbólgu og vangetu 

seðlabankans til að ná verðbólgumarkmiði sínu. Einnig brást Seðlabankinn því hlutverki 

sínu árið 2008 að vera þremur stærstu bönkum landsins lánveitandi til þrautavara. 

Grundvallarbreytingar á peningastefnu landsins hafa enn fremur verið gerðar í miklum 

flýti og í reynd sem nauðvörn og því án nægjanlegs undirbúnings. Dæmi um þetta er 

þegar horfið var frá fastgengisstefnunni árið 2001 og íslenska krónan sett á flot ásamt 

upptöku verðbólgumarkmiðs. Seðlabanki Íslands skoðar í úttekt sinni (2012) hverjar geta 

verið skýringar á því að peningastefna áranna 2001 til 2008 bar ekki sambærilegan 

árangur og í öðrum löndum með sama fyrirkomulag. Helstu orsakir eru þar nefndar 

uppbygging þjóðarbúskapsins, lausafjárgnótt og lágir vextir, misbrestir á framkvæmd 

peningastefnunnar, kerfisbundið vanmat á efnahagsumsvifum, hnökrar á miðlunarferli 
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peningastefnunnar og samspil hennar og fjármálastefnu hins opinbera. Niðurstaðan er 

sem sé sú að erfitt er að taka upp peningastefnu sem hefur gagnast vel á stærra 

myntsvæði og búast við að hún skili sama árangri í hinu litla myntsvæði íslensku 

krónunnar.  

Jón Steinsson (2011) dósent í hagfræði við Columbia háskóla fjallar um kosti og galla 

þess að halda íslensku krónunni sem gjaldmiðli. Kosturinn er sá að hægt er að fella gengi 

krónunnar til að mæta áföllum. Einnig getur Seðlabankinn prentað krónur til að lána 

fjármálastofnum til að verja þær gegn tilefnislausum áhlaupum. Ókostirnir eru margir og 

má þar nefna viðverandi hærri vexti, háan viðskiptakostnað og að erlend fjárfesting er í 

lágmarki þar sem trúverðugleiki gjaldmiðilsins er lítill. Jón er sammála niðurstöðu 

Seðlabankans (2010) að ef við höldum krónunni þurfi hann fleiri tæki en vaxtabreytingar 

til að halda verðbólgunni í skefjum. Þetta kalla þeir þjóðhagsvarúðartæki. Einnig þurfi að 

koma til aukin inngrip á gjaldeyrismarkaði og söfnun gjaldeyrisforða. Jón bendir á að 

varhugavert teljist að færa Seðlabankanum meiri völd en verið hefur ekki síst þegar 

horft er til stærðar gjaldeyrisvaraforðans. Illa ígrundaðar ákvarðanir geti kostað íslenska 

þjóð gríðarlega fjármuni (Jón Steinsson, 2011). Þar sem saga peningastjórnunar 

Seðlabankans er lituð af pólitískum áhrifum og oft á tíðum vangá og vanþekkingu er 

erfitt að rökstyðja að færa eigi Seðlabankanum víðtækari völd. Ljóst er því að Íslendingar 

þurfa að finna aðra lausn í gjaldeyrismálum og að við eigum ekki að reka eigin 

peningastefnu. Það er fullreynt að nota íslensku krónuna sem gjaldmiðil. Það þarf ekki 

önnur rök en að skoða söguna. 
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Viðauki 1 – Verðmat samkvæmt Grágás 

 

 

Heimild: (Grágás, 2001, bls. 511) 
Verðeiningar

Gull 
Vaðm

ál 
Silfur 

eyrir gulls 
um 27 g, mörk silfurs, 60 aurar vaðmáls, 360 álnir 

mörk silfurs 
214 g, 8 aurar silfurs 

eyrir silfurs 
tæp 27 g, 8 aurar vaðmáls 

örtungur silfurs 
þriðjungur eyris, tæp 9 g 

penningur 
10 í eyri, tæp 2,7 g 

penningur 
60 í eyri 

mörk 
8 aurar, 48 álnir 

eyrir 
(lögeyrir, vaðmálseyrir), 6 álnir 

alin 
um 49 sm 
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Viðauki 2 – Seðlaraðir Landssjóðs Íslands 

 

   

    

  

Önnur seðlaröð Landssjóðs útgefin 1907 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Þriðja seðlaröð Landssjóðs útgefin 1916 til 1919 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Viðauki 3 – Seðlaútgáfa Íslandsbanka 

 

    

    

   

   

   

Fyrsta seðlaútgáfa Íslandsbanka ásamt bráðabirgðaseðli 

Heimild. (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Önnur seðlaröð Íslandsbanka 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

80 



 

Viðauki 4 – Seðlaútgáfa Ríkissjóðs Íslands 

 

    

    

    

Krónuseðlar fyrri útgefnir á árunum 1919 til 1925 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Fyrsta seðlaröð ríkissjóðs útgefin 1925 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

 

    

Krónuseðlar hinir síðari útgefnir 1941 til 1947 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Viðauki 5 – Seðlaútgáfa Landsbanka Íslands 

 

    

    

   

   

Fyrsta seðlaröð Landsbanka Íslands útgefnir 1929 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Önnur seðlaröð Landsbanka Íslands, útgefin á árunum 1939-1944 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Þriðja seðlaröð Landsbanka Íslands, útgefin 1948 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 

85 



 

Viðauki 6 – Seðlaútgáfa Landsbanka Íslands - Seðlabankinn 

 

    

    

   

   

   

Fyrsta seðlaröð Landsbanka Íslands – Seðlabankans, útgefin 1960 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Viðauki 7 – Seðlaútgáfa Seðlabanka Íslands 

 

    

   

   

   

   

   

Fyrsta seðlaröð Seðlabanka Íslands, útgefin á árunum 1965 til 1973 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Önnur seðlaröð Seðlabanka Íslands, fyrst gefnir út við gjaldmiðlabreytinguna 1981 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Þriðja seðlaröð Seðlabanka Ísland, þá bættist við 2000 króna seðill 

Heimild: (Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns, 2002) 
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Viðauki 8 – Gengisfyrirkomulag á líftíma íslensku krónunnar 

Tímabil Megineinkenni gengisfyrirkomulags 

1873-1914 Norræna myntbandalagið, gullfótur. 

1914-1922 Gullfótur afnuminn í ágúst 1914 en jafngildi við danska krónu viðhaldið. 

1922-1925 Gengi krónunnar sett á flot eftir 23% gengisfellingu gagnvart danskri krónu í júní 1922. Breskt pund kom í 
stað danskrar krónu sem viðmiðunargjaldmiðill. Gengi krónunnar féll gagnvart pundi til ársins 1924. 

1925-1939 Lengsta tímabil gengisstöðugleika á Íslandi til þessa. Eftir að breska pundið var tekið af gullfæti hélt krónan 
áfram að fylgja gengi pundsins. Íslensk stjórnvöld brugðust við versnandi samkeppnisstöðu með höftum á 
gjaldeyrisviðskipti og verndarstefnu. 

1939-1945 Eftir 14 ára tímabil gengisstöðugleika var gengi krónunnar fellt um 18% vorið 1939. Batnandi viðskiptakjör og 
fallandi gengi pundsins urðu til þess að gengi krónunnar var fest við Bandaríkjadal. Ofþensla leiddi til 
aukinnar verðbólgu og tvöföldun innlends verðlags gagnvart erlendu verðlagi. 

1946-1949 Stór gjaldeyrisforði og hagstæð ytri skilyrði drógu fyrst í stað úr afleiðingum vaxandi ytra ójafnvægis fyrstu 5 
árin eftir styrjöldina, en þegar fram liðu stundir var gripið til víðtækra fjármagnshafta og verndarstefnu. Árið 
1949 var ákveðið að tengja krónuna við pundið á ný sem féll um rúmlega 30% gagnvart Bandaríkjadal. 

1950 Eftir að Ísland gerðist einn af stofnaðilum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins árið 1947 var gerð tilraun til þess að 
stuðla að sjálfbærum ytri jöfnuði í umhverfi frjálsra milliríkjaviðskipta. Einn þáttur þessara aðgerða var 
gengisfelling krónunnar um rúmlega 42%. Tilraunin misheppnaðist, m.a. sökum óhagstæðra ytri skilyrða, og 
dugði ekki til þess að ytri jöfnuður yrði sjálfbær. 

1951-1959 Við tók tímabil fjölgengiskerfis og víðtækra útflutningsbóta. Fyrirkomulagið jafngilti umtalsverðri 
gengislækkun, enn tókst ekki að tryggja ytri jöfnuð með varanlegum hætti. 

1960-1970 Árið 1960 var gerð mun róttækari og víðfeðmari tilraun til þess að koma ytri jöfnuði þjóðarbúsins á 
sjálfbæran grundvöll. Gengi krónunnar var fellt um 30-57%, eftir því við hvaða álag á gengi er miðað, og 
verulega dregið úr viðskiptahindrunum. Enn fremur var sveigjanleiki gengisfyrirkomulagsins aukinn, þar sem 
ekki þurfti lengur lagabreytingar til að breyta gengi krónunnar. Var það reglulega fellt til þess að bregðast við 
ytri eða innri þjóðhagslegum áföllum. 

1970-1973 Eftir að Bretton-Woods-gengissamstarfið leið undir lok og gengi Bandaríkjadals féll, fylgdi gengi krónunnar 
Bandaríkjadal í meginatriðum. Á tímabilinu var gengi krónunnar fellt einu sinni (1972) og hækkað tvisvar 
(1973) gagnvart Bandaríkjadal, uns krónan var í raun sett á flot í desember árið 1973 en án annarrar 
peningalegrar kjölfestu. 

1974-1989 Fram til ársins 1983 varð gengisstefnan smám saman sveigjanlegri og nálgaðist stýrt flot. Á tímabilinu 1974 
til 1989 var krónan felld 25 sinnum. Að auki lækkaði hún í smáum skrefum (án formlegra gengisfellinga) á 
tímabilinu mars 1975 til janúar 1978. Gengi krónunnar lækkaði einnig í reynd árin 1986 og 1987 með því að 
gengiskörfunni sem gengismarkmiðið var miðuð við var breytt. Yfir stutt tímabil var gengi krónunnar haldið 
föstu, fyrst gagnvart Bandaríkjadollar en síðar gagnvart viðskiptaveginni gengisvísitölu. 

1990-1995 Aukin áhersla á stöðugt gengi sem kjölfestu peningastefnunnar. Þrátt fyrir þetta voru tvær gengisfellingar á 
þessu tímabili, 1992 og 1993, til að bregðast við ytri áföllum. Í lok tímabilsins höfðu öll helstu höft á 
hreyfingu fjármagns milli Íslands og annarra ríkja verið afnumin. Fram til 1992 miðaðist gengismarkmiðið við 
körfu 17 gjaldmiðla. Frá 1992 til 1995 var miðað við samsetta vog ECU-mynteiningarinnar, Bandaríkjadollars 
og jens. 

1995-2001 Sveigjanleiki gengisstefnunnar var smám saman aukinn og vikmörk gengismarkmiðsins víkkuð úr 2,25% í 6% í 
september 1995 og í 9% í febrúar 2000. Aftur miðað við körfu 16 gjaldmiðla. 

2001-2008 Horfið frá gengismarkmiði og tekið upp formlegt verðbólgumarkmið með sveigjanlegu gengi og litlum 
inngripum á gjaldeyrismarkaði. 

2008- Til hliðar við verðbólgumarkmiðið er gripið til hafta á fjármagnshreyfingar í kjölfar banka- og 
gjaldeyriskreppunnar haustið 2008. 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2012, bls. 291) 
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