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Útdráttur 

 
Nær öll þjóðfélög heimsins eiga sér gjaldmiðla, sem í flestum tilvikum eru eins, þ.e.  

í formi myntar og peningaseðla. Ég hóf þetta rannsóknarferli á því að velta fyrir mér af hverju 

peningaseðlar séu svo svipaðir og hver sé uppruni þeirra og þróun. Hverjir hófu framleiðslu 

peningaseðla úr pappír og hvers vegna? Seðlarnir eru jú eins ólíkir og þeir eru margir og 

endurspegla hverja þjóð fyrir sig. Ég fer í saumana á þessum vangaveltum og rýni í íslensku 

seðlana, hönnun þeirra og uppruna. Ég dreg fram helstu íslensku seðlaraðirnar og tel upp 

einkennandi merki og tákn. Tek ég einnig fyrir einstaka seðla í núverandi seðlaröð og segi frá 

nokkrum tilvísunum sem á þeim eru. Margt sem ég hafði ekki hugmynd um að væri til staðar 

á peningaseðlunum og var það eins og að uppgötva leyndarmál íslensku seðlanna. Ég velti 

fyrir mér hvort það breytir ásýnd seðlanna hvort þjóðir búi við lýðræði eða einræði og hvernig 

þemu myndskreytinga breytist í takt við þjóðfélagið. Heimurinn er í stanslausri þróun og 

umræður um endurnýtanlegan efnivið snertir einnig hönnun peningaseðla, þar sem plastið 

gæti hugsanlega lagt bréfpeningana af velli. Við þessa rannsóknarvinnu notaðist ég við safn 

heimilda úr bókum, tímaritum og af internetinu. Einnig tók ég viðtal við bæði Anton Holt 

myntsafnara og forstöðumann Myntsafns Seðlabankans og Kristínu Þorkelsdóttur hönnuð og 

myndlistamann. Niðurstöður þessarar ritgerðar eru því bæði fræðandi og skemmtilegar og 

verður íslenski peningaseðillinn mun persónulegri fyrir vikið. 
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Inngangur 

Nær öll þjóðfélög heimsins eiga sér gjaldmiðla, sem í flestum tilvikum eru eins, þ.e. í formi 

myntar og peningaseðla .Allir hafa snert á og umgengist peningaseðla, sumir meira en aðrir 

og fleiri en bara eina tegund gjaldmiðils. Mér hefur alltaf fundist gaman að velta mér upp úr 

hlutum sem eru til víðsvegar um heiminn og er áberandi hvernig peningaseðlar halda alltaf 

sínu formi og keimlíkri hönnun. Hvernig hlutir geti verið svona líkir heimsálfa á milli og að 

það sé aðeins blæbrigðamunur. Það má hugsa um þessa ofgnótt af hlutum sem til eru í 

heiminum t.d. húsgögn, fatnaður, leirtau o.s.frv. sem eru framleidd í hinum ýmsu útfærslum 

en hlutur eins og peningaseðlar eru ávallt svipaðir. Ég hélt lengi vel sem krakki að þetta væru 

bara enn einar reglur fullorðinna að hafa þetta með þessum hætti. Þannig yrðu peningaseðlar 

að vera og ekkert múður með það.  

Ég ólst upp á heimili þar sem nokkuð mikið var ferðast til útlanda og man ég sérstaklega 

eftir áldós sem var geymd í skúffu inni í skrifstofuherbergi, fullri af alls konar smáhlutum, 

m.a. peningum, bæði myntum og peningaseðlum. Mér fannst strax eins og þarna ofan í væru 

einhverjir hlutir af erlendu bergi brotnir, og fyrir mér persónugerðust þeir strax, því þetta var 

einhver hlutur sem var til rétt eins og á Íslandi nema bara svolítið öðruvísi. Hluturinn var 

öðruvísi á litinn, aðeins önnur stærð, rétt til þess að maður tæki eftir muninum, og öðruvísi 

áferð. Einnig var þessi ókunnugi og oftar en ekki, karlmaður á öðrum enda seðilsins þungur á 

brún og háreistur.  

Peningaseðillinn fyrir mér er sérstæður hlutur því hann hefur mikil völd en er samt smár í 

sniðum, flúrskreyttur út í öll horn með virðulegum myndum sem sýna tignarlegan mann, 

landslag eða byggingu. Hönnun og umbrot peningaseðilsins er eitthvað sem ég hef leitt 

hugann að og velt fyrir mér af hverju hönnun hans sé svona keimlík víðsvegar um heiminn? 

Er það bara þróun peningaseðilsins frá því þeir voru búnir til fyrst og einungis tilviljunakennd 

hönnun eða eru þetta reglur við hönnun gjaldmiðlana? Hefur hönnun þeirra einhver notagildi? 

Peningaseðlar eru skreyttir smáatriðum, sem ramma inn listaverk hans, sem oft er vísun í 

eitthvert þjóðareinkenni. Ýmis tákn sem nauðsynleg eru vegna öryggis eru á 

peningaseðlunum og eru þau tvinnuð inn í myndskreytingu seðilsins og sýni ég mynd þar sem 

ég dreg fram helstu öryggismynstur, blindratákn og vatnsmerki. Niðurstöður þessara ritgerðar 

urðu því skemmtilega fræðandi um hönnun íslensku seðlanna og það sem kom mér á óvart var 

að í raun réðst útlit seðla af þróun þeirra í gegnum tímanna rás, og réði staða samfélagsins oft 

miklu í sambandi við myndskreytingar og hönnun þeirra. 
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 Mig langaði að fræðast meira um þennan dularfulla pappírssnefil, hönnun hans og 

þróunarferli. Ég mun taka fyrir hönnun og útlit peningaseðilsins, uppruna hans ásamt því að 

fara ýtarlega í þróun hins íslenska seðils.  



 

  6 

1. Prentlistin og uppruni pappírspeninga  
 

Sjálfur pappírinn er sagður fundinn upp af Ts’ai Lun, hirðmanni kínverska keisarans, um árið 

105. Eftir margar tilraunir til pappírsgerðar komust þeir að því að hampur væri besta efnið til 

þess að vinna pappírinn úr og enn þann dag í dag notast Þjóðminjasafn Bretlands við þá 

aðferð í pappírsgerð. Aðferðinni var haldið mjög leyndri í Kína og fyrstu 500 árin kunnu 

einungis Kínverjar að framleiða pappír. Smám saman lak leyndarmálið til Kóreu og þar áfram 

til Japan á áttundu öld. Framleiðsla á pappír hófst töluvert seinna í Evrópu.1 „Um miðja 

fimmtándu öld var prentlistin orðin nokkuð algeng í Þýzkalandi … Til Danmerkur kom hún 

um 1482 og litlu síðar til Svíþjóðar …“2 „Upphaf prentlistar er merkur atburður í sögu hverrar 

þjóðar. Það má því furðu gegna, að Íslendingar – söguþjóðin – skuli ekki geta ársett með 

vissu um komu fyrstu prentsmiðjunnar til landsins. Talsverður ágreiningur ríkir meðal 

fræðimanna um það …“3 Í bók Klemens Jónssonar, fjögur hundruð ára saga prentlistarinnar á 

Íslandi, segir að um árið 1530 mun prentiðnin hafa komið til Íslands.4 

 

 

                                                        
1 David Standish, The art of money: The history and design of paper currency from around the world, Raincoast 

books, Canada, 2000, bls. 21. 
2 Klemens Jónsson, Fjögur hundruð ára saga prentlistarinnar á Íslandi, Félagsprentsmiðjan, Reykjavík, 1930,  

bls. 1. 
3 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: Saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, Hið íslenska  

bókmenntafélag, Reykjavík, 1994, bls. 28. 
4 Klemens Jónsson, Fjögur hundruð ára saga prentlistarinnar á Íslandi, bls. 1. 
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2. Peningar úr pappír 
 

Peningaseðlar úr pappír komu þar af leiðandi fyrstir fram í Kína í kringum árið 810. Raunar 

áttu tilraunir til seðlagerðar sér enn lengri sögu, því þegar um árið 100 fyrir Krist höfðu 

Kínverjar brugðist við málmskorti til peningasláttu með því að útbúa seðla úr leðri, nánar 

tiltekið úr verkuðu dádýraskinni, sem skreytt var í hliðunum. Sá seðill var þó ekki handhægur 

og reyndist tilraunin því skammlíf.5 Sem fyrr segir liðu hátt í þúsund ár þar til að þeir gerðu 

aðra tilraun til framleiðslu peningaseðla. Önnur ástæða þess að peningaseðlar tóku völdin var 

að þegar verðbólgan var orðin mikil var orðið erfitt og mikil fyrirhöfn að ferðast með alla 

þessa mynt, og því varð þægilegra að notast við seðlana, sem tóku lítið sem ekkert pláss og 

vógu ekki neitt.6 En eins og áður þá voru þeir ekki lengi í umferð, þar sem fólk var ekki vant 

því að nota bréfpeninga og þeir þóttu ekki eins merkilegir og verðugir og myntin sjálf.  

 

Fleiri lönd byrjuðu að framleiða bréfpeninga og var það aðallega vegna verðbólgu og 

skorti á hinum „raunverulega“ peningi, myntinni. Pappírinn var þá búinn til úr blöndu af silki 

og pappír og baðaður upp úr ilmvatni til þess að gera hann ögn virðulegri og verðugri.7 Á 

meðan peningaseðillinn náði fótfestu í Evrópu var efnahagshrun í Kína vegna ofgnóttar af 

prentuðum seðlum og varð peningaseðillinn verðlaus og Kínverjar hættu alveg framleiðslu 

bréfpeninga og tóku þá ekki upp aftur fyrr en um sjöhundruð árum seinna eða um 1455.8 Eftir 

að seinni heimsstyrjöldinni lauk hófst hönnun og prentun peningaseðla á Íslandi í Prentsmiðju 

Gutenberg.9 „Í prentsmiðjunni voru auk þess prentaðir skömmtunarseðlar og krónuseðlar og 

mun það vera eina peningaprentunin, sem stunduð hefur verið hérlendis.“10 

 

Þróun bréfpeninga er stöðug, með tilkomu nýrra efna eins og t.d. plasts. Plast er í raun 

engin nýjung í gjaldmiðlakerfinu, þar sem það birtist í formi greiðslukorta, debet- og 

kreditkorta, en plastpeningar sem seðlar er nýr möguleiki. Nú þegar eru tuttugu og þrjú lönd 

sem notast við plast í seðlum sínum að einhverju marki, t.d. sem öryggiskóða eða skraut. 

Aðeins sex lönd í heiminum, Ástralía, Brúnei, Papúa Nýja-Gínea, Nýja Sjáland, Rúmenía og 
                                                        
5 David Standish, The art of money: The history and design of paper currency from around the world, bls. 19. 
6 Andrew Burnett, Barrie Cook, Helen Wang, Joe Cribb, Jonathan Williams, Marion Archibald, Ute Wartenberg, 

Venetia Porter og Virginia Hewitt, Money: A history, st. Martin’s press, New York, 1997, bls. 149. 
7 David Standish, The art of money: The history and design of paper currency from around the world, bls. 20. 
8 „The first paper money: Top 10 things you didn’t know about money“, time.com, Time, CNN, sótt 28. 

nóvember 2013, 
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1914560_1914558_1914593,00.html 

9 Viðtal 1 (15. október 2013). Höfundur tekur viðtal við Anton Holt. 
10 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: Saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, bls. 105. 
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Víetnam hafa skipt út pappírnum alfarið og plastið tekið við. Þess má geta að flest þessarra 

landa eru hitabeltislönd með háu rakastigi og þar af leiðandi hentar plast þeim mun betur en 

bréfpeningar.11 Plastið hefur sína kosti og galla í formi peningaseðla, þeir eru endingarbetri og 

vistvænni og hægt er að endurnýta þá í nýja seðla þegar þeim gömlu þarf að skipta út. Ég 

myndi horfa með söknuði á eftir bréfpeningunum ef þeim yrði skipt út fyrir plastið. Áferðin 

og útlitið á bréfpeningum er að mínu mati miklu virðulegra og fallegra ásamt því að minna 

mig á gömlu tímana. 

 

 

                                                        
11 Rema Rahman, „Who, What, Why: Why don’t more countries use plastic banknotes?“, BBC News, BBC 

Magazine, 18. nóvember, 2011, sótt 28. nóvember 2013, http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15782723 
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3. Íslenski seðillinn – uppruni hans og þróun  

 
Fyrstu seðlarnir sem komu í umferð hér á landi voru danskir, þar sem Íslendingar voru undir 

danskri stjórn. Seðlarnir voru gefnir út af Kúrantbankanum í Danmörku og voru því kallaðir 

kúrantseðlar. „Árið 1778 var ákveðið með konunglegri tilskipun að seðlar Kúrantbankans að 

verðgildi 1 rdl. [ríkisdalur] og 5 rdl. skyldu vera löggildur verðmiðill á Íslandi. Í tilskipun frá 

1787 er áréttað að seðlarnir hafi því aðeins gildi hér á landi að íslenskur texti sé á bakhlið 

þeirra. Þetta afbrigði danskra kúrantseðla var fyrsti gjaldmiðill sem búinn var sérstaklega til 

nota hér á landi.“12  

 

   

                
   Mynd 3.1. Efri myndir: Einn ríkisdalur, fram‐ og bakhlið. 

 Neðri myndir: Fimm ríkisdalur, fram‐ og bakhlið. 
 
 

Seðlarnir voru 105 x 162 mm að stærð og var pappírinn hvítur. Ekki eru heimildir fyrir 

því hver hönnuður þeirra var en seðlarnir voru hannaðir og framleiddir í Danmörku og 

prentaðir með koparstungu sem var þrykkt yfir á pappír. Þann 1. apríl 1871 var skilið á milli 

fjárhags Íslands og Danmerkur. „Þar með varð landssjóður til, og með stjórnarskránni 1874 

var alþingi veitt vald til löggjafar um hann. Árið 1885 var landsstjórninni heimilað með 

lögum að gefa út íslenska peningaseðla í nafni landssjóðs … og skyldi það fyrsta starfsfé 

                                                        
12 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, myndrit 3, 2. útgáfa, Svansprent ehf, Reykjavík, 2002, bls. 11. 
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Landsbanka Íslands.“13 „Árið 1886 voru í fyrsta skipti gefnir út peningaseðlar hér á landi.“14 

Nú var komin hönnuður eða teiknari í verkið og var það danskur maður að nafni Henrik Olrik 

(1830-1890) sem teiknaði fyrstu seðlaröð landssjóðs sem prentuð var hjá H.H.Thiele, í 

Kaupmannahöfn í Danmörku. Seðlarnir voru framleiddir í 5, 10 og 50 krónum. Allir voru þeir 

í sömu stærð 105 x 160 mm en litir og myndir voru mismunandi.15  

 

 

 
 Mynd 3.2. Efri myndir: 5 og 10 krónu seðlar, framhlið, úr fyrstu seðlaröð landssjóðs. 
 Neðri myndir: 50 krónu seðlill, fram- og bakhlið, úr fyrstu seðlaröð landsjóðs. 
 

 

Fimm krónu seðillinn var settur í umferð 21. september árið 1886 og var grár að lit, mynd 

og texti í svörtu. Á framhliðinni var brjóstmynd af Kristjáni 9. og bakhliðin var auð. 

Vatnsmerki voru gerð á þessum seðlum og var það sett í horn gráa innri kassans merkt Í í 

vinstra horn og L í það hægra. Eins var með 10 og 50 krónu seðlana. 10 krónu seðillinn, sem 

var settur í umferð 6. júlí sama ár, var í bláum lit og 50 krónu seðillinn, sem var settur í 

umferð 30. júlí sama ár, í brúnum. Að auki hafði 50 krónu seðillinn bakhlið með mynd af 

fjallkonunni.  

Önnur seðlaröð landsjóðs kom út árið 1907 með nýjum 5, 10 og 50 króna seðlum, með 

breytingum á bæði hönnun þeirra og stærð. Gerhard Heilmann, (1859 – 1946) danskur 

                                                        
13 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 15. 
14 Æskan, 87. árgangur, 4. tölublað, 1. apríl 1986, bls. 50. (Auglýsing frá Seðlabanka Íslands.) 
15Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 15. 
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hönnuður, sá um hönnun þeirra.16 Þó svo að danskur hönnuður væri að verki, þá var samt sem 

áður haldið í íslenskan útskurð, sem er mjög áberandi, bæði í bakgrunni og í köntunum. 

Einnig var Jungen stíllinn ásamt rómantík ríkjandi á þessum árum og ber þess sterk merki í 

skreytilistinni á seðlinum. Á bakhlið 5 krónu seðilsins er skjaldarmerki Íslands með Geysi t.v. 

og Heklu t.h. í grunni. Hér notar hönnuður náttúru Íslands, sem þjóðareinkenni til þess að 

einkenna seðilinn sem íslenskan, þar sem hann ber brjóstmynd af dönskum konungi. Á 

bakhlið 10 og 50 krónu seðlanna er virðuleg mynd af fjallkonunni í allri sinni dýrð og stendur 

fyrir þjóðernisrómantíkina sem var í hávegum höfð á þessum tímum.17  

 

 

 

    
 Mynd 3.3. 5, 10 og 50 krónu seðlar, fram- og bakhlið, úr annari seðlaröð landsjóðs. 

 

Konungur var einvaldur og á þessum árum var alltaf prentuð mynd af honum á seðlana til 

að minna þegnana á hver fór með völdin.18 Oft gat svo farið að konungar féllu frá eða væri 

                                                        
16 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 17. 
17 Viðtal við Anton Holt. 
18 David Standish, The art of money: The history and design of paper currency from around the world, bls. 9. 
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steypt af stóli og þurfti þá að bregðast við með seðlaprentun með mynd af eftirmanninum í 

embætti. Vegna þessa var farið að prenta brjóstmyndina af konungnum sér, svo auðveldara 

yrði að prenta nýja seðla. Þá þurfti aðeins að prenta seðlana eins og áður nema brjóstmynd af 

nýjum konungi var sett í gluggann eftir á.19 Þetta á vel við þriðju seðlaröð landssjóðs sem var 

gefin út 1919. Seðlarnir eru nær alveg eins og í annari seðlaröð, nema það er kominn nýr 

konungur.  

Þetta hefur mér t.d. fundist vera einhverskonar alheimsregla að ef það var konungur eða 

einræðisherra ríkjandi í landinu þá var hann prýddur seðlinum, eða hvort þetta sé allt saman 

bara tilviljunarkennd hönnun eða ákvörðun.  

Árið 1904 var Íslandsbanki stofnaður. „Bankanum var veittur réttur til 30 ára til að gefa 

út gulltryggða seðla …“20 Fyrsta seðlaröð Íslandsbanka fór í umferð 7. júní 1904 og gáfu þeir 

út 5, 10, 50 og 100 krónu seðla. Ekki eru heimildir um hver hannaði þá seðla en þeir voru 

prentaðir af Giesecke & Devrient í Leipzig. Þessir seðlar voru ívið minni og ekki eins flúraðir 

með íslenskum útskurði einsog seðlaröð landssjóðs og var nú búið að fjarlægja fjallkonuna.  

 

 

 
 Mynd 3.4. 5 krónu seðill, fram- og bakhlið, fyrsta seðlaröð Íslandsbanka. 
 

 

Íslandsbanki gaf út aðra seðlaröð árið 1920 með mynd af Geysi og Heklu í stað 

brjóstmynd konungs eftir fráfall hans. Þetta einkenndi þjóðernisrómantíkina sem var mjög 

áberandi í samfélaginu. Þessi seðlaröð varði ekki lengi við því Íslandsbanki fór á hausinn 

1930 og seðlar hans þar með teknir úr umferð.21  

 

                                                        
19 Viðtal við Anton Holt. 
20 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 21. 
21 Viðtal við Anton Holt. 
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 Mynd 3.5. 5 krónu seðill, fram- og bakhlið, seinni seðlaröð Íslandsbanka.  
 

„Eftir að sambandslögin gengu í gildi 1. des. 1918 var farið að nefna hina opinberu 

fjáreign ríkissjóð í stað landssjóðs áður.“22 Ein króna bættist inn í seðlasafnið og var það 

Ólafur J. Hvanndal (1879-1954) sem átti heiðurinn að því að vera fyrsti Íslendingurinn sem 

teiknaði íslensku seðlana. Einnig fór prentun hér fram í fyrsta skipti í Prentsmiðju 

Gutenbergs.23  

Áfram voru notaðir seðlar fyrrverandi landssjóðs í 5, 10 og 50 krónum. Krónuseðlar 

síðari komu út árið 1941 með smávægis breytingum og var það Halldór Pétursson listamaður 

sem teiknaði og var hann sendur út til Bandaríkjanna á fjögurra daga námskeið að sækja sér 

vitneskju um það hvernig skuli teikna peningaseðla. Þetta var í fyrsta skiptið sem listamaður 

var sendur út til þess að læra seðlahönnun. Hér hefur myndskreyting seðlanna heldur mikið 

breyst. Flúrið hefur minnkað til muna og litir einfaldaðir. Skjaldamerki Íslands er nú komið á 

seðlana og prýðir hún bakhliðina. Krónuseðlarnir lifðu ekki lengi og voru þeir lagðir niður 

árið 1947 og í staðinn slegnir í mynt.24 

 

  
 Mynd 3.6. Krónuseðill fyrri, fram- og bakhlið. 
 

 

                                                        
22 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 29. 
23 Sama heimild, bls. 29. 
24 Viðtal við Anton Holt. 
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Mynd 3.7. Krónuseðill síðari, fram- og bakhlið. 
 

Árið 1928 var gefin út önnur seðlaröð Landsbanka Íslands og gerði Jón Þorleifsson 

uppdrætti af greinastrengjum og Bradbury, Wilkinson & Co á Englandi prentaði.25 Þeir seðlar 

breyttust bæði í stærð og hönnun og mátti sjá þar í fyrsta skiptið andlit þjóðþekkta Íslendinga 

í stað konungs. Seðlaröðin innihélt 5, 10, 50, 100 og 500 króna seðla.  

 

 
 Mynd 3.8. 50 og 100 krónu seðlar, framhlið. Önnur seðlaröð Landsbanka Íslands. 
 

Seðlaröðin var við í dágóðan tíma og var það ekki fyrr en árið 1957 sem ný seðlaröð var 

gefin út með tilkomu breytinga innan Landsbankans en honum var breytt í Landsbanki Íslands 

– Seðlabankinn. Seðlaröðin innihélt 5, 10, 25, 50, 100 og 1000 krónu seðla og var hönnunin 

talsvert breytt. Halldór Pétursson sá enn um teikningu seðlanna og sýndi myndskreytingin nú 

fallegar landslagsmyndir.26 Stærð seðlanna var einnig breytt og voru þeir nú frekar langir og 

mjóir og líktust helst bandaríska dollaranum. Tvennum sögum fer af því af hverju þessi stærð 

var komin til. Önnur er sú að nýjar talningavélar hafi verið fluttar inn frá Bandaríkjunum og 

þurftu seðlarnir að passa í þær, sem gerði það að verkum að seðlarnir urðu að vera í sömu eða 

                                                        
25 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 35. 
26 Sama heimild, bls. 43. 



 

  15 

svipaðri stærð og bandaríski dollarinn. Fólk fussaði mikið og sveiaði yfir því að það væri búið 

að ameríkanisera þá og fannst þetta slæm þróun á seðlinum.27  

 

Að sjálfsögðu skilur maður viljann til að halda í það gamla, sem maður hefur alist upp 

með, ég myndi án efa hugsa eins í dag ef seðlunum væri breytt aftur til baka. Hin sagan segir 

mjög svipaða sögu, nema í stað talningavélarinnar þá þurftu seðlarnir að passa í 

afgreiðslukassana, sem voru þá líklegast einnig til komnir frá Bandaríkjunum.  

 

 
 Mynd 3.9. 1000 króna seðill, fram- og bakhlið. 

 

 

 

Seðlabanki Íslands var gerður að sjálfstæðri stofnun 29. Mars árið 1961 og gaf hann þá út 

fyrstu seðlaröð Seðlabanka Íslands og voru seðlarnir þeir sömu og fyrri seðlaröð, að 

undanskildum tveimur nýjum upphæðum sem bættust við árið 1968, 500 krónu seðillinn sem 

var teiknaður af Ragnari Lár og 5000 krónu seðillinn, sem var gefinn út árið 1971, með 

teikningu eftir Halldór Pétursson.28  

 

                                                        
27 Viðtal við Anton Holt. 
28 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 46. 
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Svo kom að gjaldmiðilsbreyting varð hér árið 1981 og gaf Seðlabankinn þá út aðra 

seðlaröð sína sem kom út 2. janúar 1981 og eru flestir seðlanna enn í umferð í dag.  

Hönnun og umbrot seðlanna breyttust talsvert og kom nýr og ferskur andi á útlit þeirra, 

sem ennþá eru í umferð í dag eins og síðar verður fjallað um.29 

 

 

                                                        
29 Anton Holt og Freyr Jóhannesson, Opinber gjaldmiðill á Íslandi: Útgáfa og auðkenni íslenskra seðla og 

myntar, bls. 49. 
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4. Útlit og þjóðareinkenni íslensku seðlanna 
 

Það sem hefur einkennt myndirnar á seðlum er að þær endurspegla ástand þjóðfélagsins, hvort 

sem verið var að sýna dugnað Íslendinga í atvinnu þ.e. notaðar myndir af fólki að stunda 

landbúnað, fiskveiðar og verkun eða myndir af virkjunum. Þetta breytist allt í takt við tímann 

og eru ákveðin þemu í gangi. Bókarómantíkin varði lengi við, aðallega voru myndir af fólki 

við lestur eða ritstörf og hefur það verið ríkjandi myndefni og er notað enn þann dag í dag. 

Þetta hefur aðallega verið áberandi hjá þjóðum sem ekki eru með konung eða einhvern 

einræðisherra, heldur er frjálsræði. 

 

Áherslan á bókmenntir kom sterk inn hér á landi og er að mínu mati ennþá við lýði á 

Íslandi í dag. Nýi tíuþúsund króna seðillinn sem kom nú út í haust ber þess merki. Hann er 

hannaður í samhengi við núverandi seðlaröð og passar hann mjög vel þar inn. Þemað í 

myndskreytingunni lýsir sér helst þannig að þar má sjá skáld og biskupa á framhliðinni og á 

bakhlið er annaðhvort mynd af tilteknu skáldi að vinna við iðn sína eða falleg landslagsmynd. 

Þingvellir, þekkt fjöll og ár voru oftar en ekki myndefni landslagsmyndanna.  

Áberandi leturtýpur eru á peningaseðlum og eru þær tvennskonar. Upphæð seðilsins 

kemur fyrir tvisvar, ef ekki oftar á seðlunum og er hún í tölustöfum í öðru hvoru horni 

seðilsins, frekar klossuð sans serif skrift og gerð til þess að grípa augað. Í miðjum seðlinum er 

upphæðin í bókstöfum og er hún ívið minni og fíngerðari serif leturtýpa. Ekki eru til heimildir 

um nákvæmlega hvaða leturtýpur eru notaðar.  

 

                           
           Mynd 4.1. Leturtýpur sýndar á 1000 króna seðlinum. 

 

 

Að mínu mati hefur útlit og hönnun peningaseðla ekki verið mikið hugsað út frá 

almenningssjónarmiði, kannski vegna þess hve mikið við umgöngumst þá og erum þá orðin 

blind á að þetta sé í raun listaverk sem við göngum með í veskjum okkar. Það er kannski ekki 
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hægt að stimpla verðmæti seðilsins þannig vegna þess hve margir eiga eintak af honum en 

fallegur er hann þó og einn daginn þegar nýr tekur við verður hann eins verðmætur og sjálft 

listaverk á fínni myndlistarsýningu.  

 

Ég rakst á grein úr „Nýjum vikutíðindum“ og þar var skrifað : „Talið er að íslenzkir 

peningaseðlar séu að útliti til hjákátlegri en víðast annars staðar í heimi hér. Og menn horfa 

með söknuði til gamalla seðla, sem litu út eins og peningar (og voru raunar einhvers virði 

líka.)“30 Þetta er án efa hugsunarháttur hjá þeim sem eru orðnir vanir seðlum sinnar kynslóðar 

og hafa fengið nóg af þeim eða ekki fundist þeir vera eins fallegir og útlendu seðlarnir. 

Kannski er það bara vegna þess hvað útlendu seðlarnir eru framandi fyrir okkar auga en þetta 

þekkist með fleiri hluti, að það sem maður hefur í höndunum þykir ekki nógu fínt og að grasið 

sé alltaf grænna hinum megin. Einn daginn verður núgildandi peningaseðlum skipt út og þá 

mun ég án efa hugsa svona til baka með söknuði til gömlu góðu peningaseðlanna sem hinir og 

þessir frægir Íslendingar prýddu, innrammaðir með fallegu íslensku mynstri. Þetta er allt hluti 

af fallegum minningum um tímana sem voru einu sinni, og fólk er misjafnlega viðkvæmt fyrir 

breytingum, hvort sem það er nýtt útlit á peningaseðlinum eða nýtt útlit dagblaðsins. 

 

 

                                                        
30Börkur, „Kompan“, Ný vikutíðindi, 9. árgangur, 16. tölublað, 10. maí 1968, bls. 3.  
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5. Íslensku seðlarnir – íslensk hönnun 
 

Kristín Þorkelsdóttir myndlistamaður og grafískur hönnuður hannaði íslensku seðlaröðina, frá 

árinu 1981 til 2013, allt frá tíu krónu seðlinum upp í tíuþúsund króna seðlilinn, sem er nýjasta 

viðbótin við safnið. Hún hefur verið í góðu samstarfi við Stephen A. Fairbairn, sem vann hjá 

henni á auglýsingastofu Kristínar frá árinu 1970. Kristín og Stephen höfðu alveg frjálsar 

hendur þegar kom að hönnun og útliti seðilsins. Þau fengu afhentan hvítan „striga“ og máttu 

leyfa hugmyndafluginu að ráða. Það fór þó að sjálfsögðu alltaf fyrir augu Seðlabankans sem 

gaf samþykki hönnunarinnar.  

 

Í fyrstu setti Kristín fram hugmyndir að þjóðþekktum Íslendingum og var ein 

hugmyndanna að leyfa íslenskum náttúrufræðingum að prýða seðlaröðina. En með 

sameiginilegri ákvörðun hennar og bankans var ákveðið að tileinka hana lærdómsmönnum, 

því það var bókmenntarómantík í loftinu á þessum tímum og voru það biskupar, prestar, skáld 

og fræðimenn sem fengu þann heiður að prýða seðlana.31  

 

Kristín og Stephen hafa öðlast mikla reynslu í peningahönnun í gegnum tíðina, og hefur 

margt breyst í framleiðslunni síðan þau byrjuðu fyrst. Fyrstu seðlarnir í röðinni voru allir 

handteiknaðir og var þá teiknað eftir ljósmynd og oft voru leikmyndirnar sviðsettar fyrir 

myndatöku. Ljósmyndirnar voru svo notaðar sem fyrirmyndir fyrir teiknara. Voru þá fengnir 

hlutir lánaðir frá Þjóðminjasafninu og þeim stillt upp rétt einsog aðstæður og umhverfi voru á 

þeim tímum sem myndin átti að túlka.  

 

Margt þarf að hafa í huga við hönnun á peningaseðli, mörg smáatriði og öryggisatriði 

sem þarf að taka tillit til og þurfa að fara vel saman. Kristín og Stephen fóru út til Bretlands á 

sínum tíma þar sem peningaseðillinn var prentaður fyrst og er prentaður enn þann dag í dag, 

til þess að læra hvernig prentunin fer fram og hvað þau þyrftu að hafa í huga við gerð 

seðilsins.  

 

                                                        
31 Viðtal 2 (22. nóvember 2013). Höfundar tekur viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
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Öryggisatriðin, eða með réttu heiti guilloche á frönsku, eru mörg og eru þau mjög fínleg 

smáatriði sem verða að flútta vel við hönnunina og teikningarnar. Einnig þarf að gera ráð fyrir 

vatnsmerkinu, sem seðlabankinn hefur komið fyrir, og gera ráð fyrir blindratákn á seðlinum.32  

 
Mynd 5.1. Vatnsmerki, blindratákn og öryggismynstur sýnd á 100 krónu seðlinum. 

 

 

Allir eru seðlarnir átta millímetrar á hæð, en lengdin er misjöfn og skemmtilegt er að 

segja frá því að munurinn á milli tíu krónu seðilsins og fimmtíu krónu seðilsins sé fimm 

millímetrar og sá næsti, hundrað krónu seðillinn, er fimm millímetrum lengri en fimmtíu 

krónu seðillinn og svona gengur þetta kolli af kolli. Tvöþúsund króna seðillinn er 

undantekning á þessari reglu því hann var í upphafi ekki áætlaður inn í seðlaröðina. Hann 

kom inn á eftir fimmþúsund krónu seðlinum, og fékk því að vera í sömu stærð og eittþúsund 

krónu seðillinn.  

Þegar peningaseðilinn er skoðaður gaumgæfilega þá koma í ljós smáatriðum sem fólk 

venjulega veitir ekki athygli og gerir maður sér þá grein fyrir því hversu mörg þessi fínlegu 

smáatriði eru og að það er alls ekki auðvelt að púsla öllu þessu saman og koma fyrir á þessum 

litla bréfsnepli. Með tímanum varð meira um falsaða seðla þannig að prentsmiðjan byrjaði að 

þróa fleiri og flóknari öryggisatriði. Þurfti þá að setja ný öryggismerki inn á alla nýja seðla, 

og var þá spurning hvort þyrfti að prenta gömlu seðlana upp á nýtt með nýjum 

öryggisatriðum. Að lokum var þó ákveðið að halda gömlu seðlunum óbreyttum, en auka nýju 

öryggisatriðin aðeins við þá nýrri. 33 

 

                                                        
32 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
33 Sama heimild. 
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Ég hef haft mjög gaman af þessari rannsóknarvinnu um peningaseðlana, horfa á þá og sjá 

öll þessi merki og fallegu myndir sem prýða þá. Finnst mér einnig leiðinlegt að maður hafi 

verið með þessa seðla í höndunum í mörg ár og ekki veitt þeim neina sérstaka athygli því þeir 

eiga það vissulega skilið. Að mínu mati finnst mér íslensku seðlarnir með þeim fallegustu, (þó 

svo ég hafi kannski ekki séð þá alla í heiminum) en þeir búa yfir svo miklum krafti og eru 

myndskreytingarnar sannkallað listaverk. Einnig eru þeir sérstaklega persónulegir sem segir 

sögu Íslands. Það má kannski vera vegna þess að það er ekki brúnaþungur konungur eða 

einræðisherra merktur seðlinum, enginn sem ögrar manni þegar maður horfir á hann heldur 

prýða þessar góðlegu þjóðarhetjur úr sögu Íslands þá. 

 

Myndmálið er margslungið og hefur Kristín lagt mjög mikla rannsóknarvinnu í kringum 

hvern einasta seðil. Þar hefur Þjóðminjasafnið reynst henni vel, segir hún.34  

„Í raun og veru er hver seðill þéttskrifað blað úr okkar þjóðarsögu, en þessar blaðsíður eru 

skráðar með myndmáli … Ég reyni að opna augu fólks fyrir því. Til dæmis eru á milli fjörutíu 

og fimmtíu tilvitnanir á seðlunum í menningararfinn sem er aðallega á Þjóðminjasafninu og 

fleiri söfnum. Það kom mér sjálfri á óvart hvað þetta er mikið, þegar ég fór að telja þetta 

saman.“35  

  

                                                        
34 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
35 „Menningarsaga í myndmáli“, mbl.is, Morgunblaðið, 29. desember 2004, sótt 23. nóvember 2013, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/836900/ 
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5.1 Faldar tilvísanir  
 

Ég ætla að telja upp nokkrar skemmtilegar pælingar í seðlaröðinni sem hinn almenni borgari 

hefur væntanlega ekki tekið eftir, allavega hafði ég aldrei pælt í því fyrr. Vil ég byrja á því að 

benda á að portrettmyndirnar af þjóðþekktu Íslendingunum, sem prýða seðlana eru alltaf til 

skiptis hægra megin eða vinstra megin á framhlið seðilsins.36 Þetta er skemmtilegt smáatriði 

sem Kristín hefur auga fyrir og koma þau fram á nánast öllum seðlunum með sniðugar 

tilvísanir í bæði persónuna sem á þeim prýðir jafnt sem efnið í myndskreytingunni. 

 

 

 

  

 
 
Mynd 5.2. 10, 50, 100 og 500 krónu seðlar, framhlið. 

 

                                                        
36 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
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5.2 Tíu krónu seðillinn 

 

Annað sem Kristín gerir er að hún tengir myndefnið og letrið á seðlinum, sem segir okkur 

upphæð seðilsins, saman upp úr sögu þess efnis sem hún velur hverju sinni. „Allt sem er á 

hverjum seðli er líka tengt lífshlaupi þess manns sem hann prýðir.“37 Til að mynda er letrið á 

tíu krónu seðlinum unnið út frá letrinu sem prýðir forsíðu Crymogeou sem Arngrímur Jónsson 

lærði gaf út. Þetta finnst mér mjög skemmtileg og snjöll hugmynd sem persónugerir hvern 

seðil fyrir sig og tengir seðilinn og upphæðina vel saman við persónuna sem hann prýðir.38 

Bakhlið seðilsins er myndskreyting af húslestri sem var stundaður í þá daga og bendir til 

bókmenntarómantíkarinnar sem er einkennandi fyrir þennan tíma.  

 

 

 

  
 

 
 
Mynd 5.3. 10 krónu seðill, fram- og bakhlið. 

  

                                                        
37 „Menningarsaga í myndmáli“, mbl.is, Morgunblaðið, 29. desember 2004, sótt 23. nóvember 2013. 
38 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
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5.3 Fimmtíu krónu seðillinn 
 

Fimmtíu krónu seðillinn hefur einnig mjög skemmtilegan eiginleika en þar er 

myndskreytingin á bakhliðinni mynd af tveimur prenturum við iðn sína og í bakgrunn sér 

maður sátrið sem hefur verið púslað saman áður en það fer í prent. Þegar maður snýr svo 

seðlinum við og horfir á framhlið hans þá sér maður í bakgrunninn, mynstur sem myndar 

orðaröð af sátrinu frá bakhliðinni, en nú snýr hún rétt og er hægt að lesa hvað stendur á 

honum.39 Þetta finnst mér gaman að vita og leið mér eins og ég hefði uppgötvað eldgamalt 

leyndarmál og þótti það töfrum líkast að peningaseðill sem var í umferð í gamla daga hafði 

þetta sniðuga „trix“, ef ég mætti segja sem svo, sem að líklegast ekki margir vissu af.  

 

 

  
 

 
 
Mynd 5.4. 50 krónu seðill, fram- og bakhlið. 

  

                                                        
39 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
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5.4 Fimmþúsund krónu seðillinn 
 

Árið 1980 varð kona forseti hér á landi í fyrsta sinn og breyttust því talsvert viðhorf 

þjóðarinnar í jafnréttismálum. Þegar ákveðið var að gefa út fimmþúsund króna seðilinn hafði 

Seðlabankinn ákveðnar kröfur um það að kona prýddi nýja seðilinn, sem var í takt við nýju 

sjónarmiðin í samfélaginu. Kristín hóf þá rannsóknarvinnu í leit að konu sem hafði verið 

áberandi í þjóðlífinu og eins og áður var Þjóðminjasafnið henni til halds og traust. Ragnheiður 

Jónsdóttir hannyrðarkona mikil og kona Gísla Þorlákssonar biskups varð fyrir valinu. Í 

bakgrunninn er notað mynstur úr teppinu sem hún saumaði og prýðir fallegt mynstur hennar 

bæði fram- og bakhlið seðilsins. Á bakhliðinni er mynd af henni ásamt saumakonum við 

vinnu að teppinu og í bakgrunni á framhlið seðilsins sér maður einnig mynstrið ásamt Gísla 

Þorlákssyni biskupi með tveimur fyrrum konum hans.  

Það er gaman að sjá smáatriði þar í klæðnaði þeirra, en þar er öryggisþáttur nýttur í 

myndmálið og fléttaður inn í fatnað þeirra. Þetta er í fyrsta skiptið í sögu þessarar prentsmiðju 

og í öllum heiminum að þeirra sögn, sem þetta er samtvinnað myndskreytingunni.40  

 

 
 

 
 
Mynd 5.5. 5000 krónu seðill, fram- og bakhlið. 

 

 
                                                        
40 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
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5.5 Tíuþúsund krónu seðillinn 

 
Tíuþúsund krónu seðillinn er nýjasti meðlimur núverandi seðlaraðar. Jónas Hallgrímsson 

skáld og náttúruvísindafræðingur prýðir seðilinn og má sjá vísanir í ljóð hans, bæði á fram- og 

bakhlið hans. Á bakhlið seðilsins í forgrunni stendur Lóa með lóuunga og í bakgrunni eru 

fléttaðar saman tvær myndir, önnur sýnir mynd af Skjaldbreið og nánasta umhverfi hennar og 

hin sýnir hæðarlínur fjallsins. Ekki voru einungis ljóð sem Jónas yrkti heldur var hann einnig 

orðasmiður og ef seðillinn er reistur upp á rönd ber að líta á hraundranganna á framhlið 

seðilsins þar sem að sjá má aragrúi af íslenskum orðum sem hann bjó til.41  

Mikil leynd býr yfir þegar hanna á nýjan seðil og er þá talað fram og aftur um hver skuli 

hanna hann, hver skuli prýða hann og hvaða myndskreyting ætti við svona virðulegan seðil. 

Morgunblaðið efndi til samkeppni á mbl.is um það hvaða persóna ætti að prýða nýja 

tíuþúsund krónu seðilinn. Þá voru þjóðinni gefnir upp nokkrir valmöguleikar af þjóðþekktum 

einstaklingum, sem þeim fannst skilið að ættu að prýða seðilinn. Þetta er í raun bara 

gamanefni, þar sem þetta eru aðeins skoðanir almennings, sem munu að vísu vera sendar til 

Seðlabankans en aðeins vera ráðgefandi.42    

 

 
   

 
Mynd 5.6. Tíuþúsund krónu seðill, fram- og bakhlið. 

      

                                                        
41 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur. 
42 „Hver á að prýða peningaseðilinn?“, mbl.is, Morgunblaðið, 1. apríl 2012, sótt 18. nóvember 2013, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/04/01/hver_a_ad_pryda_peningasedilinn/ 
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Lokaorð 

 
Er það bara þróun peningaseðilsins frá því þeir voru búnir til fyrst og einungis tilviljunakennd 

hönnun sem ræður útliti peningaseðla? Hefur hönnun þeirra einhver notagildi? Við 

rannsóknarvinnu um peningaseðlana komst ég að því að þróun þeirra yfir árin ræður hönnun 

þeirra og það eru engar sérstakar alheimsreglur yfir því hvernig peningaseðlar líta út. Ekki 

hefur verið gerð nein róttæk breyting á stærð þeirra eða hönnun síðustu ára og helst það 

jafnvel í hendur við notendavæna hönnun með því marki að þeir passi í seðlaveski. Jafnframt 

hefur seðlahönnun í hverju landi fyrir sig sína eigin sögu og þróun.  

Rakst ég einnig á að takmarkaðar heimildir eru til um hönnun peningaseðla vegna þess hve 

leynt er farið með þá, efnisval, prenttækni og prentaðferðir, því þetta er jú gjaldmiðill og þarf 

að umgangast hann með hámarks öryggi og mætti segja að þessi leynd geri þá ögn verðmætari 

og virðulegri fyrir vikið. Þeir eiga raun allir það sameiginlegt að hafa virðulegan „stimpil“ á 

sér og m.a. býr leyndin í honum með sérstökum pappír, prentun og merkingum sem einkenna 

hann. Þá er misjafnt eftir löndum hvort um sé að ræða einræðisríki eða lýðræðisríki, hvort 

peningaseðlarnir hafi stíft og þungt yfirbragð eða hvort það skíni af þeim þjóðernisrómantík, 

með myndum af þjóðarhetjum og landslagsmyndum.  

Val á leturtegund er einnig mjög svipað hjá mörgun seðlanna. Það má t.d. sjá að 

upphæðin er oftar en ekki sans serif skrift, klossaleg og þung á meðan upphæðin sem birtist 

oft á miðjum seðlunum í bókstöfum er þá mjúk, létt og oft skáletruð með serif letri. Eins og 

ég kom að hér áður, þá hafa t.a.m. seðlarnir sem Kristín hannaði, sína eigin leturtegund sem 

vitna í sögu hvers seðils fyrir sig og skapast þá tengsl milli leturs og myndefnis.  

Myndefni sem prýðir seðlana er eins misjafnt og margslungið einsog þeir eru margir og 

peningaseðlar hverrar þjóðar fyrir sig endurspeglar þjóðfélagið í myndum. Í Afríku er t.d. 

gaman að sjá að myndefni þeirra eru dýrin sem þar lifa og eru því ákveðnir landsfulltrúar 

sinnar þjóðar á meðan íslensku seðlarnir eru myndskreyttir með náttúruperlum Íslands, 

skáldum og prestum. Næstu skref þessarar rannsóknarvinnu væri að fylgjast með þróun 

peningaseðla í komandi framtíð. Hvort þróunin taki kipp næstu ár með tilkomu plasts og 

athugavert væri ef plastefni taki alfarið við pappírnum eða hvort að peningaseðlar víkji úr 

umferð fyrir notkun greiðslukorta.  
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