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Ágrip 

Umfjöllunarefnið eru myntir á Íslandi á víkingaöld. Gefið er yfirlit um þær myntir sem fundist 

hafa á Íslandi ásamt greiningu, sé hún til staðar, og fundaraðstæðum. Farið er stuttlega yfir 

nokkrar kenningar um hagkerfi víkingaaldar á Norðurlöndunum út frá þeim myntum og sjóðum 

sem þar hafa fundist. Velt er fram spurningum um notkun mynta og silfurs í hagkerfi 

víkingaaldar og settar fram hugleiðingar um hagkerfi víkingaaldar á Íslandi út frá því sem haldið 

er fram að hafi verið í gangi í Skandinavíu, vitnisburð fornrita og hvaða upplýsingar myntirnar 

sjálfar geta gefið. 
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1. Inngangur 

Rannsóknir á myntum frá víkingaöld geta hjálpað mönnum að skilja það hagkerfi sem var við líði 

á víkingaöld. Þó svo að myntslátta hafi verið hafin þá helst það ekki endilega í hendur við hagkerfi 

þar sem myntir eru notaðar sem eiginlegur gjaldmiðill. Það hagkerfi sem var við lýði þegar 

víkingaöldin hófst byggðust á stöðu, sýnigirni og gagngjöf (e. status/display/gift economy) 

(Graham-Campbell, 2011:29; Metcalf, 2007:1). Í slíku kerfi gegna málmar eins og silfur og gull 

helst því hlutverki að vera fínir skrautmunir sem fólk bar á sér til að endurspegla stöðu og ríkidæmi, 

og sem gjafir til tengslamyndunar (Graham-Campell, 2011:29). Efnahagslegt hlutverk góðmálma 

tók þó breytingum á víkingaöldinni í þá átt að verða gjaldmiðill þar sem t.d. silfrið var metið eftir 

vigt (Gaimster, 2007:123). Þegar það gerist sést greinileg breyting í samsetningu silfursjóða. Þar 

sem áður voru heilir gripir voru nú silfurbútar og gripir sem búið var að klippa af (Gaimster, 

2007:123-124). Ekki er þó rétt að segja að með þessum breytingum hætti menn að bera á sér auð 

til þess að endurspegla samfélagslega stöðu og ríkidæmi heldur bættist þetta nýja hlutverk við. Í 

raun er ekki rétt að segja að fólk hafi nokkurn tímann hætt að bera á sér auð til þess að sýna stöðu 

sína. Á okkar tímum lýsir samskonar hegðun sér í merkjavöru og dýrum bílum. 

Þegar myntir eru rannsakaðar þá er athugað hvort letur og merkingar séu sýnilegar á myntinni og 

reynt að greina hana út frá því, komast að því hvar, hvenær og fyrir hvern myntin var slegin og fá 

þannig ákveðna tímasetningu eða ártal. Það hvort myntin er úr silfri, gulli eða koparblöndu getur 

sagt til um notkunargildi myntarinnar. Myntir voru prófaðar á ýmsan máta til að mynda með því 

að pikka í þær (e. peck), beygja , skrapa og skera í brún myntarinnar (e. notching) (Moesgaard, 

2011:297; Ripsling, 2004:1-8). Þetta ver gert til þess að meta gæði silfursins, en silfur í góðum 

gæðum er mýkra en til dæmis koparblandað silfur (Moesgaard, 2011:297). Í þessum prófunum 

felst helsti skilgreiningarmunur á hagkerfi þar sem málmar eru metnir eftir vigt (e. bullion 

economy) og hagkerfi sem styðst við notkun peninga (e. monetary economy). Hið fyrrnefnda 

byggist á góðmálmum, þyngd þeirra og gæðum á meðan í hagkerfi sem styðst við notkun 

peninga þá hættir efni peninganna að skipta höfuðmáli heldur stendur hver peningur fyrir 

samþykkt gildi eða upphæð (Moesgaard, 2011:297). Skilningur á þessari skilgreiningu er 

grundvallaratriði til þess að skilja og átta sig á því hvað er í gangi í hagkerfi Norðurlanda á 

víkingaöld. Myntnotkun, myntslátta og tilvist peninga í víkingaraldarsamhengi þarf ekki að þýða 

að komið hafi verið hagkerfi sem byggði á notkun peninga. Þegar myntfundir frá víkingaöld á 
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Íslandi eru skoðaðir má finna myntir frá hinum ýmsu löndum; enskar, danskar, sænskar, þýskar, 

arabískar og meira að segja myntir frá hinu forna Rómaveldi. Rómversku myntirnar eru orðnar 6 

talsins (Kristján Eldjárn, 2016:35-37) og verða ekki hluti af yfirlitinu um myntir frá víkingaöld á 

Íslandi sökum þess að þrátt fyrir að einhverjar þeirra hafi fundist í víkingaaldarsamhengi eru þær 

mun eldri en hlutverk þeirra í hagkerfi víkingaaldar á Íslandi er óljóst, hvernig svosem þær eru 

hingað komnar. 

Yfirlit yfir fundnar myntir frá víkingaöld (um það bil 800-1100 e.kr) á Íslandi hafa eingöngu 

birst almenningi tvisvar en þá eru frátaldar einstöku greinar um stakar myntir og sjóði. Fyrra 

skiptið var í Nordisk numismatisk arskrift 1948 en þar tók Kristján Eldjárn saman allar þær 

myntir frá víkingaöld sem vitað var um ásamt silfursjóðnum frá Gaulverjabæ og birti greiningu á 

myntunum, á því yfirliti byggir umfjöllunin um silfurmyntir í Kuml og haugfé, doktorsverkefni 

Kristjáns Eldjárns sem kom fyrst út 1956 en hefur verið endurútgefið og uppfært í ritstjórn 

Adolfs Friðrikssonar árin 2000 og 2016. Seinna skiptið var samantekt í Árbók hins íslenzka 

fornleifafræðifélags 1998 sem kom út árið 2000. Þar skrifaði Anton Holt um allar þær myntir 

sem höfðu fundist frá því Kristján Eldjárn gaf út sitt yfirlit en taldi þó ekki með þær myntir sem 

Kristján hafði þegar skrifað um. Síðan þá hafa þó nokkrar myntir bæst í hópinn en hér á eftir 

verður gerð tilraun til þess að taka saman yfirlit yfir allar þær myntir og greiningar sem 

tímasettar eru til víkingaaldar á Íslandi. Einnig hafa verið ritaðar tvær MA ritgerðir um efnið þar 

sem einnig eru teknir saman víkingaaldar myntfundir á Íslandi, þær eru MA ritgerð Antons Holt 

árið 2003 sem ber heitið Viking Age Coins of Iceland og MA ritgerð Aidan Bell 2009, Coins 

from Viking Age Iceland. Munurinn á þessu yfirliti og MA ritgerðum Antons og Aidan er helst 

fólginn í því að hér verður helst til stiklað á stóru og meiri áhersla lögð á samfélagslega sýn á 

hagkerfi víkingaaldar út frá nýlegum kenningum. Hugsanlega verður ekki hjá því komist að 

einhverjar myntir munu vanta í yfirlitið vegna skorts á skýrslum og greiningum. Til dæmis eiga 

að hafa fundist tvær myntir við fornleifauppgröft á Kolkuósi en frekari upplýsingar hafa ekki 

gerst aðgengilegar þegar þetta yfirlit var ritað og því verður ekki fjallað um þær myntir hér. 

Hvort myntir á Íslandi á víkingaöld höfðu fjárhagslegt gildi sem peningar er ekki vitað með vissu 

en til þess að öðlast aðeins betri yfirsýn yfir hagkerfi víkingaaldar verður farið stuttlega yfir 

kenningar og myntrannsóknir á Norðurlöndum og Bretlandseyjum. Þær vísbendingar sem tilvist 

þessara mynta á Íslandi í víkingaraldarsamhengi getur gefið er að landnámsmenn á Íslandi hafa 

komið úr eða verið í snertingu við samfélög þar sem notast hefur verið við myntir sem silfur eftir 
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vigt (e. bullion economy) eða sem hugsanlega hafa verið búin að koma á fót mynthagkerfi (e. 

monetary economy). Hvort á hafi verið komið mynthagkerfi eða hvort verðgildi silfurs hafi verið 

eftir vigt á Íslandi er spurningu sem hér verður leitast við að svara. 
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Mynd 1 - Fundarstaðir mynta frá víkingaöld. Kortið gerði Ómar Valur Jónasson 
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. 

Fundarstaður Ár Efni Samhengi Greining 

     

Mosfell 1725 Silfur Lausafundur Óáreiðanlegar heimildir 

Mosfell 1725 Silfur Lausafundur Óáreiðanlegar heimildir 

Mosfell 1725 Silfur Lausafundur Óáreiðanlegar heimildir 

Möðruvellir 1839 Silfur Kuml Engilsaxnesk mynt - Æthelstan, konungur (924-40 e.kr)  

Mjóidalur 1840 Silfur Lausafundur Kalífatið - Dirham Samanid furstans Nasr ibn Ahmed (917-918 e.kr) í Schasch 

Mjóidalur 1840 Silfur Lausafundur Kalífatið - Dirham Samanid furstans Nasr ibn Ahmed (926-927 e.kr) í Nisabur 

Valþjófsstaðir 1852 Silfur Lausafundur Engilsaxnes mynt – Játvarður helgi (1042-66 e.kr)  

Þingvellir 1920 Silfur Uppgröftur Ekki hægt að greina með vissu 

Bjarnastaðir 1947 Silfur Lausafundur Engilsaxnesk silfurmynt – Aðalráður hinn ráðlausi II (978-1016 e.kr) 

Flagbjarnarholt 1948 Silfur Lausafundur Engilsaxnesk mynt – Aðalráður hinn ráðlausi II konungur (978-1016 e.kr)  

Vatnsdalur 1964 Silfur Kuml Kúfískur dírhem frá 850-950 e.kr 

Hrossatunga 1965 Silfur Lausafundur Dínar Ottó þriðja af Saxlandi (983-1002 e.kr) 

Áslákstunga 1992 Silfur Lausafundur Engilsaxnes silfurmynt - Aðalráður hinn ráðlausin II (978-1016 e.kr) 

Eyrarteigur 1995 Silfur Kuml 

Engilsaxnesk mynt -  Eadvig konungur Englands (955-959 e.kr), Wessex (957-

959 e.kr) EÐA Edgar konungur Mercia (957-959 e.kr), Englands (959-975 

e.kr) 

Bessastaðir 1996 Silfur Uppgröftur Norsk mynt – óþekkt slátta (anonym typ) (1080-1095 e.kr)  

Þingvellir 1999 Silfur Uppgröftur Norsk anonym typ (1065-1080 e.kr) 

Þórarinsstaðir 1999 Silfur Uppgröftur 
Líklegast: Dönsk eftirlíking af Engilsaxneskri mynt - slegin af Hörðaknúti 

(1035-42 e.kr) eða Magnúsi góða (1042-47 e.kr) 

Pálstóftir 2005 Koparblanda Uppgröftur Haraldur harðráði konungur (1047–1066 e.kr) 

Pálstóftir 2005 Koparblanda Uppgröftur Haraldur harðráði konungur (1047–1066 e.kr) 

Þingvellir 2009 Silfur Uppgröftur Dínar Ottó þriðja af Saxlandi (983-1002 e.kr) 

Lækjargata 2015 Silfur Uppgröftur Imitation Edmund – Eftirlíking af mynt Játvarðs helga. Slegin eftir 895 e.kr 

Tafla 1 Yfirlit yfir myntfundi á Íslandi í röð eftir fundarár  
Upplýsingarnar eru teknar saman af höfundi, en nánar má sjá um heimildir í umfjöllununni sem flokkuð er eftir stafrófsröð og fylgir hér á eftir 
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2. Yfirlit yfir fundarstaði og greiningar mynta á Íslandi frá víkingaöld 

Vert er að taka fram að greiningar og saga myntfundanna fylgja þegar slíkar upplýsingar eru til 

staðar. Sumar myntanna eru illgreinanlegar og verður ekki við því gert. Sumar myntir hafa enn 

ekki verið fullgreindar af sérfræðingi eða upplýsingar um greiningar eru ekki aðgengilegar 

höfundi. Myntfundirnir eru taldir í stafrófsröð eftir fundarstað.  

2.1 Bessastaðir 

Norsk mynt – óþekkt slátta (anonym typ) (1080-1095 e.kr) (Anton Holt, 2000:90). 

Árið 1996 fannst hálf silfurmynt við 

fornleifauppgröft á Bessastöðum. Anton Holt 

greindi myntina sem norska mynt sem slegin hafði 

verið á tímabilinu 1080-1095 en ekki er vitað fyrir 

hvern myntin var slegin (Anton Holt, 2000: 90).  

Jarðlagið sem myntin fannst í var umrótað en er 

talið vera frá 13. öld (Anton Holt, 2000:90). Þessi 

tiltekna mynt hefur verið talin með í upptalningu 

Antons Holt á myntum frá víkingaöld þó svo að hann tímasetji hana rétt eftir að víkingaöld lýkur 

en hann vekur einnig athygli á að ekki hafi fundist fleiri myntir á eins sögulega merkum stað og 

Bessastöðum (Anton Holt, 2000:90).  

Myntin hefur líklegast verið klippt í sundur þar sem þyngd silfursins, fremur en verðgildi 

myntarinnar hefur verið það sem skipti máli í viðskiptum (Gaimster, 2007:123). 

2.2 Bjarnastaðir á landi Kalmanstungu – Hvítársíðu, Borgarfirði 

Engilsaxnesk silfurmynt- Aðalráður (Æthelred) konungur hinn ráðlausi II (978-1016 e.kr) 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2014:53).  

Mynd 2 Myntin sem fannst á Bessastöðum 
©Þjóðminjasafnið 
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Árið 1947 fannst silfurmynt sem breytt hafði verið í kingu á uppblásnu landi rétt hjá eyðibýlinu 

Bjarnastöðum í Tungunni litlu. Myntin barst þó ekki 

Þjóðminjasafninu fyrr en árið 2002 þegar Ólafur Jes 

Kristófersson bóndi í Kalmanstungu fékk Guðrúnu 

Sveinbjarnardóttur gripinn í þeim tilgangi að greina hann 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2014:50). Myntin er 2 cm í þvermáli 

en 3 cm ef lykkjan er mæld með og þyngdin er 2,1 gramm 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2014:53). Það var Anton Holt sem 

greindi myntina en hún hefur verið slegin í Southwark eða 

Sudbury af myntsláttumanni sem kallaðist Beorhtlaf, hún er 

engilsaxnesk og slegin fyrir Aðalráð hinn ráðlausa konung (978-

1016 e.kr) (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2014:53). Myntinni er 

lýst sem svo  

„Á framhliðinni miðri er brjóstmynd af konunginum 

með veldissprota. Umhverfis hana er bekkur með áletrun 

sem Anton las sem: ÆDLRÆDREXANGOX. Á 

bakhliðinni er skrautkross sem skiptir miðjunni í fjóra 

parta sem bera áletrunina CRVX. Umhverfis er bekkur 

með áletrun sem Anton las sem : +BRY … 

TLAFMOSYDBY“ (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 

2014:53, Anton Holt, 2003:55).  

Myntin er enn í vörslu ábúenda Kalmanstungu (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2014:51). 

 

2.3 Eyrarteigur á Austurlandi (Þórisárkumlið) Skriðdalur, Suður-Múlasýsla 

Engilsaxnesk mynt -  Eadvig konungur Englands (955-959 e.kr), Wessex (957-959 e.kr) EÐA 

Edgar konungur Mercia (957-959 e.kr), Englands (959-975 e.kr) (Anton Holt, 2000:90). 

 

Mynd 3 Framhlið myntarinnar sem 
fannst á Bjarnastöðum 
©Þjóðminjasafnið 

Mynd 4 Bakhlið myntarinnar sem fannst 
á Bjarnastöðum ©Þjóðminjasafnið 
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Árið 1995 fannst brotin (eða klippt) silfurmynt í kumli 

við fornleifauppgröft í Skriðdal í Eyrarlandi (Anton 

Holt, 2000:90). Brotið sem fannst var minna en hálfur 

peningur en ekki þykir líklegt að meira hafi verið af 

peningnum þegar hann var jarðsettur þar sem 

peningurinn fannst í pyngju sem grafin var upp í heilu 

lagi (Anton Holt, 2000:90). Pyngjan og innihaldið 

fundust þegar verið var að taka röntgenmynd af 

viðarleifum í kringum skjaldarbóluna (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 1995:29). Áletrunin á myntinni var greinileg og var slegin fyrir annan tveggja 

bræðra sem voru konungar yfir Englandi, erfitt er þó að segja nákvæmlega fyrir hvorn bróðirinn 

myntin var slegin skv. Antoni Holt (2000) ;  

„Eadvig, sem var konungur yfir Englandi 955-57, en konungur í Wessex 957-9, eða 

Edgar, sem var konungur í Mercia 957-959 og í Englandi öllu 959-75. Edgar steypti 

bróður sínum úr hásæti árið 959, en þeir bræður voru þá aðeins 19 og 15 ára gamlir.“ 

(Anton Holt, 2000:90).  

Anton Holt (2000) metur það þó líklegra að myntin hafi verið slegin fyrir Eadvig.  

2.4 Flagbjarnarholt – Landmannahreppur, Rangárvallasýsla 

Engilsaxnesk mynt – Aðalráður (Æthelræd) hinn ráðlausi II, konungur (978-1016 e.kr) (Kristján 

Eldjárn, 1948:40).  

Silfurmynt fannst við Flagbjarnarholt í kringum árið 1842 þegar verið var að slétta úr haug 

(Kristján Eldjárn, 1948:40) og verður hún talin hér til lausafunda. Kristján Eldjárn (1948) telur 

að ekki sé um að ræða grafhaug þar sem ekki fundust aðrir gripir með myntinni. Myntin er 

engilsaxnesk og slegin fyrir Aðalráð hinn ráðlausa II konung (978-1016 e.kr) en á bakhlið  

myntarinnar stendur „✠ OS BER NMO ÐEO“; það er lesið sem Osbern í Thetford (Ðeodford) 

samkvæmt Hild. D 37851 (Kristján Eldjárn, 1948:40). Myntin var send til Kaupmannahafnar 

1842 og var svo talin týnd um tíma  en þegar Anton Holt vann mastersritgerðina sína um 

                                                             
1 Hild. Stendur fyrir rit eftir Bror Emil Hilderbrand; Anglosachsiska mynt i Svenska Konglia myntkabinettet funna I 
Svergies kord. Stockholm 1881. Þetta rit notaði Kristján Eldjárn (1948) til þess að greina myntina og er 
týpugreiningin því úr henni komin og fær að standa hér. 

Mynd 5 Nærmynd af myntinni sem fannst á 
Eyrarteigi ©Þjóðminjasafnið 
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víkingaaldarmyntir 2003 kemur fram að hún er ekki lengur glötuð og er í dag á danska 

Þjóðminjasafninu. 

2.5 Lækjargata 

Imitation Edmund – mynt sem víkingarnir á Englandi héldu áfram að slá, merktar Játvarði helga 

(Edmund) konungi eftir að hann var fallinn frá. .  

Myntin fannst árið 2015 við fornleifauppgröft á skála við Lækjargötu.  

Norrænir menn í Englandi slógu eftirlíkingar af  mynt Játmundar helga sem var konungur í 

Austur Angliu 855-869 e.kr., frá um það bil 895 e.kr (Graham-Campbell, 2011:31) og telur 

Anton Holt að þetta sé ein þeirra. Hún gæti verið frá lokum níundu eða fyrstu árum tíundu aldar 

(Orri Vésteinsson, persónulega upplýsingar 9. maí 2019). 

2.6 Mjóidalur í Mýrarsýslu, Vesturland 

Kalífatið, 2 dirhamar slegnir fyrir Samanid furstann Nasr ibn Ahmed , önnur var slegin árið 305 

(= 917-918 e.kr) í Schasch en hin í Nisabur árið 314 (= 926-27 e.kr) (Kristján Eldjárn, 

1948:41). 

Tvær silfurmyntir fundust ásamt fleiri 

gripum úr kumli árið 1837 í Mjóadal í 

Borgarfirði. Ruglingur var lengi á 

staðsetnignu þessa fundar en 

Sveinbjörn Rafnsson (1976) fer vel yfir 

sögu fundarins og hefur greitt úr 

flækunni (Sveinbjörn Rafnsson, 

1976:496). Myntirnar höfðu verið 

gataðar og þræddar á band með 

víkingaaldarperlum, svo líklegt má 

þykja að þær hafi verið notaðar sem hálsmen (Kålund, 1882:74; Kristján Eldjárn, 1948:41). 

Myntirnar voru sendar til Kaupmannahafnar en fengnar aftur til Íslands árið 1930 (Kristján 

Eldjárn, 1948:41). 

2.7 Mosfell í Mosfellshrepp, Kjósarsýsla 

3 silfurmyntir sem gætu verið slegnar fyrir Ólaf Kvaran  

Mynd 6 Kúfísku myntirnar tvær sem fundust í Mjóadal ©Þjóðminjasafnið 
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Aðeins er tilfrásögn um að í kringum 1725 hafi fundist nokkrir silfurpeningar á Mosfelli og hafi 

á a.m.k. einum þeirra staðið ANSLAFR eða eitthvað á þá leið. Yfirlit Kristjáns Eldjárns í 

Nordisk Numimatisk Arsskrift 1948 inniheldur þessar tilteknu myntir og telur hann að áletrunin 

geti bent „til peninga Ólafs kvaran með áltruninni ANLAF CUNVNG,“(Kristján Eldjárn, 

2016:425).  Einnig hafa verið uppi getgátur um að þessar myntir tilheyri silfri Egils 

Skallagrímssonar. Hvort sem svo er eða ekki þá eru þessar myntir taldar hér með fyrirvara.  

Vegna óvissu um þessar tilteknu myntir verða þær ekki notaðar til útreikninga né úrlausna. 

2.8 Möðruvellir í Hörgárdal – Arnarneshreppur, Eyjafjarðasýsla 

Engilsaxnesk mynt - Æthelstan, konungur (924-40 e.kr) (Kristján Eldjárn, 1948:40).  

Árið 1839 fannst silfurmynt sem farin var að molna niður í meintri kvenmannsgröf sunnan við 

Möðruvelli ásamt litlum hnífi og silfur hring (Kristján Eldjárn, 1948:40). Greinanlegur texti á 

bakhlið myntarinnar var: ….ANTD ✠[MO]NETA 

Fundarkringumstæðurnar bentu til þess að myntin hafi verið notuð sem hengt skreyti eða 

svokölluð kinga (Kristján Eldjárn, 1948:40). Myntin var send til þjóðminjasafnsins í 

Kaupmannahafnar en þegar sóst var eftir henni 1927 þá fannst hún hvergi (Kristján Eldjárn, 

1948:40) og verður því að teljast glötuð.   

2.9 Pálstóftir, Kárahnjúkar 

2 norskar myntir úr koparblöndu –Haraldur harðráði konungur (1047–1066 e.kr) af svokallaðri 

triquetra gerð (Lucas, 2008:91)  

Í fornleifauppgreftri á Pálstóftum við Kárahnjúka 2005 fundust tvær myntir úr koparblöndu sem 

slegnar hafa verið á tímabilinu 1047-1066 fyrir Harald harðráða Sigurðsson (Lucas, 2008:85). Í 

viðauka skýrslu eftir Gavin Lucas (2007) tekur Colleen Batey fram að myntirnar höfðu verið 

gataðar og hugsanlega voru þær því notaðar sem einhverskonar hengt skreyti, t.d. hálsmen. 

2.10 Valþjófsstaðir í Fljótsdalshreppi, Norður-Múlasýslu  

Engilsaxnesk mynt – Játvarður helgi Englandskonungur (Edward the Confessor) (1042-1066 

e.kr) (Kristján Eldjárn, 1948:40) 

 Myntin er úr silfri og fannst fyrir árið 1852 í fjöllunum fyrir ofan Valþjófsstaði á 9 tommu dýpi. 

Á myntinni stendur: „✠ED[P]ERDREX brb. t. h.) (✠GOD RICONNL…COL“ og flokkar 
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Kristján Eldjárn hana sem Hild.2 F sbr. 321-39. Á hana var búið að festa lítinn hring sem gæti  

hafa verið notaður til þess að þræða myntina á hálsmen (Kristján Eldjárn, 1948:40-41). Myntin 

var send til Kaupmannahafnar 1852 en var svo fengin aftur til baka til Íslands 1930 og er í dag 

geymd á Þjóðminjasafninu og hefur safnanúmerið: 10.941 (Kristján Eldjárn, 1948:41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Vatnsdalur í Patreksfirði, Vestur-Barðastrandasýsla 

Kúfískur dírhem frá 850-950 e.kr (Anton Holt, 2000:85)  

Í júni 1964 fannst kúfísk silfurmynt 

við uppgröft á kumli í Vatnsdal (Þór 

Magnússon, 1967:5). Myntin var 

greind af Kolbjørn Skaare, 

forstöðumanni Myntkabinett í Osló, 

sem kúfískur (arabískur) dírhem, 

tímasettur frá 850-950 en jafnvel væri 

hægt að tímasetja hann nánar eða til 

870-930 (Þór Magnússon, 1967:20). 

Hlutinn af myntinni sem fannst var 

einungis þriðjungur af upprunalegri stærð myntarinnar en þegar hún finnst var hún um 1,19-1,24 

                                                             
2 Hild. Stendur fyrir rit eftir Bror Emil Hilderbrand; Anglosachsiska mynt i Svenska Konglia myntkabinettet funna I 
Svergies kord. Stockholm 1881. Þetta rit notaði Kristján Eldjárn (1948) til þess að greina myntina og er 
týpugreiningin því úr henni komin og fær að standa hér. 

Mynd 7 Framhlið myntarinnar sem fannst á 
Valþjófsstöðum ©Þjóðminjasafnið 

Mynd 8 Bakhlið myntarinnar sem fannst á 
Valþjófsstöðum ©Þjóðminjasafnið 

Mynd 9 Kúfísk silfurmynt sem fannst í kumli í Vatnsdal ©Þjóðminjasafnið 

javascript:;
javascript:;
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cm í þvermál og 0,05-0,06 cm á þykkt og mest allar merkingar máðar af (Þór Magnússon, 

1967:20). Gat er á myntinni og hefur hún líklega hangið í steinasörvinu sem einnig fannst í 

kumlinu (Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1994:214). 

2.12 Þingvellir, Árnessýsla  

Á Þingvöllum hafa fundist þrjár myntir á mismunandi tímum 

2.12.1 Þingvellir 1920: 

Ein silfurmynt sem ekki er hægt að greina með vissu 

Í ágústmánuði árið 1920 fann Matthías Þórðarson silfurmynt er hann rannsakaði tóft sem hann 

taldi geta hafa verið haug/kuml en hann komst að því að um var að ræða óþekkt mannvirki sem 

hafði verið umturnað fyrir löngu síðan (Matthías Þórðarson, 1922:61). Myntin var það máð að 

ekki var hægt að greina hana en á annarri hliðinni mátti greina tvöfaldan kross með upphleyptum 

línum (Kristján Eldjárn, 1948:41). Myntin var 1,6 cm í þvermáli og mjög þunn (Kristján Eldjárn, 

1948:41). Hugsanlega var myntin engilsaxnesk og slegin fyrir konunginn Knút ríka (1016-35) 

eða eftirmann hans ( Kristján Eldjárn, 1948:41). Myntin var í slæmu ásigkomulagi þegar hún 

fannst og var farin að molna þegar Kristján Eldjárn skoðar hana fyrir 1948 en í dag er hún 

glötuð. Skv. Sarpi varð myntin fyrir þrýsting í umbúðunum sem hún var geymd í og molnaði 

alveg niður. Myntin hefur safnsnúmerin 8186 og 1920-144. Í ágúst 2005 var svo grafið í þessum 

sama haug í ný en þá fannst silfurbútur úr armbaug sem líklegast er gangsilfur (Adolf Friðriksson 

og fleiri, 2005:14) sem vekur upp spurningar hvort meira silfur gæti þar leynst undir sverði en 

haugurinn var ekki grafinn að fullu þar sem talið var að heppilegra væri að opna stærra svæði 

(Adolf Friðriksson og fleiri, 2005:14). 

2.12.2 Þingvellir 1999: 

Norsk mynt af óþekktri sláttu (anonym typ) (1065-1080 e.kr) (Anton Holt, 2000:91) 

Sumarið 1999 fannst norskur silfurpeningur á uppgraftarsvæði norðan við Þingvallakirkju (Orri 

Vésteinsson, 1999:6). Anton Holt (2000) greinir þessa mynt sem svokallaða nafnlausa týpu. 

Myntin var slegin á Norðurlöndunum á bilinu 1065-1080 en þessi mynt tilheyrir myntum sem 

voru eftirlíkingar af peningum Aðalráðs II eða Knúts ríka sem slegnar voru á Englandi 997-1003 

(Anton Holt, 2000:91).  
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2.12.3 Þingvellir 2009: 

Dínar Ottó þriðja af Saxlandi (983-1002 e.kr) af gerðinni Hatz. IV.9.t.  

Sumarið 2009 fannst þýsk silfurmynt við uppgröft á Þingvöllum við kirkjuna en myntin kom í 

ljós við suður vegg kirkjunnar í röskuðu lagi (Margrét Hrönn Hallmundsdóttir og Sigrid Cecilie 

Juel Hansen, 2012:14). Anton Holt var fenginn til þess að greina myntina en greiningin birtist í 

rannsóknarskýrslu um uppgröftinn. Myntin, sem er af Ottó-Aðalheiðarsláttunni, gerð Hatz. 

IV.9.t, vegur um 1,29gr, er 17,7mm að þvermáli og hefur peningurinn verið gæðaprófaður með 

stungum eða ískurði alls 14 sinnum til þess að prófa silfurinnihald hans (Margrét Hrönn 

Hallmundsdóttir og Sigrid Cecilie Juel Hansen, 2012:15). Einnig birtist smá fróðleikur um Ottó 

Aðalheiðarsláttuna eftir Anton Holt í rannsóknarskýrslunni sem fær hér að fylgja með: 

 

„Peningur þessi er sleginn í nafni Ottós III Þýskalands keisara en hann stjórnaði með 

Aðalheiði ömmu sinni (ekkju Ottós I) þar sem hann var aðeins þriggja ára þegar hann 

kom til valda 983. Þessi gerð mynta er tímasett nokkuð vítt eða 983-1002 og líkast til 

slegin í eða við Goslar, en þar höfðu fundist gjöfular silfurnámur á tíundu öld.” (Margrét 

Hrönn Hallmundsdóttir og Sigrid Cecilie Juel Hansen, 2012:14). 

 

2.13 Þjórsárdalur 

2.13.1 Hrossatungur, Þjórsárdal 

Dínar Ottó þriðja af Saxlandi (983-1002 e.kr)  

Myntin sem fannst í Þjórsárdal árið 1965 er flokkuð 

sem lausafundur. Kristján Eldjárn fann myntina fyrir 

tilviljun í vikurlagi (Kristján Eldjárn, 2016:425) á 

bæjarstæði Hrossatungna. 

  
Mynd 10 Myntin sem Kristján Eldjárn fann í 
Þjórsárdal ©Þjóðminjasafnið 
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2.13.2 Áslákstunga, Þjórsárdal 

Engilsaxnes silfurmynt slegin fyrir Aðalráð II (978-1016 e.kr.) 

Upplýsingar um þessa mynt er að finna í Sarpi 

þjóðminjasafnsins en þar kemur fram að myntin sé 

lausafundur og hafi fundist árið 1992 af Kristínu 

Ólafsdóttur. Myntin var greind af Antoni Holt út frá 

merkingum sem sjást við brún myntarinnar en alla 

miðjuna vantar (Sarpur). 

 

2.14 Þórarinsstaðir við Seyðisfjörð 

Dönsk mynt. Eftirlíking af engilsaxneskri mynt slegin 

fyrir Hörðaknút (1035-42 e.kr) eða Magnúsi góða (1042-

47 e.kr) 

Myntin fannst við fornleifauppgröft á kirkju á 

Þórarinsstöðum (Anton Holt, 2000:91). Þessi tiltekna 

mynt er líklegast eftirlíking af engilsaxneskri mynt sem 

slegin var af Hörðaknúti (1035-42 e.kr) eða Magnúsi 

góða (1042-47 e.kr) en þar sem brotið var svo smátt er 

erfitt að segja nákvæmlega til um það (Anton Holt, 

2000:91). 

Mynd 12 Myntbrotið sem fannst við 
Þórarinsstaði ©Þjóðminjasafnið 

Mynd 11 Myntin sem fannst í nánd við Áslákstungu 
©Þjóðminjasafnið 
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Tafla 2 Yfirlit yfir silfursjóði sem fundist hafa á Íslandi og innihalda myntir 

Fundarstaður Ár Efni Samhengi Greining 

Gaulverjabær 1930 Silfur Silfursjóður Enskar myntir 180 stk 

Gaulverjabær 1930 Silfur Silfursjóður Írskar myntir 2 stk 

Gaulverjabær 1930 Silfur Silfursjóður Þýskar myntir 160 stk 

Gaulverjabær 1930 Silfur Silfursjóður Bæheimskar myntir 1 stk 

Gaulverjabær 1930 Silfur Silfursjóður Arabískar (kúfískar) myntir 5 stk 

Gaulverjabær 1930 Silfur Silfursjóður Sænskar myntir 3 stk 

Gaulverjabær 1930 Silfur Silfursjóður Danskar myntir 5 stk 

Keta 1952 Silfur Silfursjóður Otto-Adalheid (ca. 1000 e.kr) 

Keta 1952 Silfur Silfursjóður Tvö brot af sama pening - Mutamid of Baghdad (883-884 e.kr) 

Keta 1952 Silfur Silfursjóður Al-Mutadir (908-932 e.kr) 

Keta 1952 Silfur Silfursjóður Nasr ibn Ahmed (913-942 e.kr) 

Keta 1952 Silfur Silfursjóður 2 óskilgreinanleg brot 

Stöð í Stöðvarfirði 2016/2017 Silfur Silfursjóður 
Líklega Ismāʿīl ibn Aḥmad (892 - 907 e.kr) eða Naṣr ibn Aḥmad 

(914 - 943 e.kr) 

Stöð í Stöðvarfirði 2016/2017 Óvíst Silfursjóður Ógreind mynt, gæti verið rómversk eða úr lélegu silfri 

Stöð í Stöðvarfirði 2017 Silfur Silfursjóður Kúfisk mynt - ekki komin endanleg greining 

Stöð í Stöðvarfirði 2017 Silfur Silfursjóður Kúfísk mynt - ekki komin endanleg greining 

Stöð í Stöðvarfirði 2017 Silfur Silfursjóður Máð silfurmynt, líklegast rómversk 

Stöð í Stöðvarfirði 2018 Silfur Silfursjóður Ógreint brot af silfurmynt 

Stöð í Stöðvarfirði 2018 Óvíst Silfursjóður Ógreint brot af mynt, gæti verið arabísk 

           Upplýsingarnar eru teknar saman af höfundi, en nánar má 

sjá um heimildir í umfjöllununni sem flokkuð er eftir stafrófsröð og fylgir hér á eftir.
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3. Silfursjóðir sem innihalda myntir 

Silfursjóðir eru nokkuð annars eðlis en stakir myntfundi en hér birtist yfirlit yfir þá silfursjóði 

sem fundist hafa á Íslandi sem innihalda myntir í stafrófsröð eftir fundarstað. Einnig hafa fundist 

silfursjóðir á Íslandi sem ekki innihalda myntir en þeir eru sjóðirnir í Sandmúla og Miðhúsum, 

sem ekki verður fjallað sérstaklega um hér.  

 

3.1. Gaulverjabær, Árnessýsla 

Við Gaulverjabæ fannst silfursjóður sem samanstendur af: 

5 stk. danskar myntir – hálfbrakteatar slegnir í Heiðabæ (Hedeby), líklega slegnir fyrir Harald 

blátönn (940-986 e.kr). 

3 stk. sænskar myntir – líklegast slegnar í Sigtúnum fyrir Ólaf skautkonung (994-1022 e.kr) 

2 stk. írskar myntir – slegnar í Dublin fyrir Sigrtygg III silkiskegg (989-1029 e.kr) 

5 stk. Kúfískar (Arabískar) myntir – Dirham slegnir fyrir  

1. El-Mutamid al-Allah (869-870 e.kr) 

2. Slegin í El-Ahwaz fyrir El-Muqtadis billah (919-920 e.kr) 

3.  Hálf og götuð mynt, ekki vel læsileg en ártalið gæti verið 892-902 e.kr og þá 

hugsanlega fyrir El-Mutadid billah eða Samanid furstann Ismail ibn ahmed. 

4. Brot af dirhem, slegið fyrir Samanid furstann [Nasr?] ibn Ahmed (913-942 e.kr) 

5. Ógreinanlegt brot að öðruleiti en að það tilheyrði kúfískri mynt 

1 stk. Bæheimsk mynt – Boleslav hertogi II (967-999 e.kr) 

160 þýskar myntir 

 87 stk. Af Ottó Aðalheiðarsláttunni 

 10 stk. Venderpenninge 

 5 stk. Bernhard I hertogi (973-1011 e.kr) 

 2 stk. Otto III konungur 983 -997 e.kr sleginn í Magdeborg 

 1 stk. Henrik greifi 976-1016 e.kr sleginn í Stade 

 1 stk. Arnulf biskup 996-1023 e.kr hugsanleg sleginn í Halberstadt 
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 8 stk. Otto I konungur 936-962 (973) e.kr slegin í Köln 

 1 stk. Otto I eða II keisari 962-73-83e.kr slegin í Köln 

 14 stk. Otto III konungur 983-996 (1002) e.kr sleginn í Köln 

 11 stk. Slegnir í Frisland – bókstafirnir eru máðir af. 

 1 stk. Wigman greifinn af Hameland 967-1014 e.kr 

 1 stk. Otto III konungur 983-996 (1002) e.kr sleginn í Nedre Lothringen – HUY 

 2 stk. Henrik I Fuglefænger konungur 919-936 e.kr 

 3 stk. Otto II keisari 973-983 e.kr slegin í Mainz – Franken 

 2 stk. Otto III keisari (983) 996-1002 e.kr sleginn í Mainz – Franken 

 2 stk. Otto II-III 973-1002 e.kr sleginn í Worms 

 1 stk. Otto II keisari 973-83 e.kr og Otto hertogi 973-82? e.kr Sleginn í Svaben 

 1 stk. Henrik II konungur 1002-1014 (1024) e.kr 

 1 stk. Henrik II hertogi í annað sinn 985-95 e.kr selginn í Regensborg – Bajern 

 3 stk. Henrik II konungur 1002-1014 e.kr sleginn í Regensborg – Bajern 

 1 stk. Otto III 983-96-1002 e.kr og biskup, ógreinanlegur myntsláttustaður 

 1 stk. Ógreinanlegt hver er á myntinni 

  

180 enskar myntir  

  1 stk. Edgar (Játgeir) (959 – 975 e.kr) 

           1 stk . Edward (Játvarð II) (975-978 e.kr) 

          178 stk. Fyrir Æthelræd (Aðalráð) II hinn ráðlausa (978-1016 e.kr) – þessar 178 myntir 

eru slegnar víðsvega um England. 

 (Kristján Eldjárn, 1948:44-58; Kristján Eldjárn, 2016:423-426). 

Silfursjóðurinn sem fannst við Gaulverjabæ er enn þann dag í dag langstærsti silfursjóður sem 

fundist hefur á Íslandi. Sjóðurinn fannst 1930 þegar stækka átti kirkjugarð þar sem einn 

vinnumaðurinn stakk skóflunni sinni í gegnum sjóðinn (Kristján Eldjárn, 1948:43). Myntirnar í 

sjóðnum eru 356 samtals og eru danskar, sænskar, írskar, þýskar, bæheimsk, kúfískar og 

engilsaxneskar. Heildarþyngd sjóðsins er 495,81 gr en þar eru vigtuð með 4 stykki sem ekki er 

hægt að flokka sem myntir, en eru eins og óslegnar myntir (Kristján Eldjárn, 1948:43;62). 
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Áætlað er að sjóðurinn hafi verið falinn í jörðu um það bil 1010-1015 e.kr (Kristján Eldjárn, 

1948:62). 

 

3.2. Keta, Skagafjarðarsýsla 

Við Ketu fannst lítill silfursjóður en hann samanstendur af: 1 brot af Otto-Adelheid mynt og 5 

brotum úr kúfískum dírhemum (Anton Holt, 2000:85). 

 Otto-Adalheid (ca. 1000 e.kr) 

Tvö brot af sama pening – Mutamid of Baghdad (883-884 e.kr) 

Al-Mutadir (908-932 e.kr) 

Nasr ibn Ahmed (913-942 e.kr) 

2 óskilgreinanleg brot  

(Kristján Eldjárn, 2016:426). 

Við kirkjustaðinn Ketu á Skaga fannst silfursjóður árið 

1952. Silfrið frá Ketu vegur 135 gr en sá sem fann 

sjóðinn gróf í gegnum hann með jarðýtu og talið er að 

jafnvel hafi einhver hluti sjóðsins glatast (Kristján 

Eldjárn, 1953:154). Kristján Eldjárn (1954) telur að 

sjóðurinn hafi verið grafinn í jörð á svipuðum tíma og 

Gaulverjabæssjóðurinn eða um árið 1000 e.kr.  

 

3.3. Stöð í Stöðvarfirði 

Myntirnar í silfursjóðnum á Stöð eru 7 talsins en hann 

samanstendur af: 

Ógreind mynt sem gæti verið rómversk eða úr lélegu silfri 

Arabísk silfurmynt hugsanlega Ismāʿīl ibn Aḥmad (892 - 907 e.kr) eða Naṣr ibn Aḥmad (914 - 

943 e.kr) 

Silfurmyntbrot – arabísk 

Ógreind silfurmynt (máð)– gæti verið rómversk 

Mynd 13 Silfursjóðurinn frá Ketu. 
©Þjóðminjasafnið 
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Arabísk silfurmynt – hugsanlega gullhúðuð 

Ógreint silfurmyntbrot 

Ógreint myntbrot, hugsanlega arabískt 

(Bjarni F. Einarsson, tölvupóstur, 3. Maí 2019) 

Uppgröftur á Stöð í Stöðvafirði hefur verið í gangi síðastliðin sumur og er enn ekki lokið. 

Sumurin 2016, 2017og 2018 fundust sjö myntir (Bjarni F. Einarsson, tölvupóstur, 3. Maí 2019), 

þarf af eru þrjár þeirra arabískar að uppruna (Bjarni F. Einarsson, 2017b:18). Greining einnar 

þeirra hefur verið birt í skýrslu Bjarna (2017a) en það var Sigurður Helgi Pálmason á Myntsafni 

Seðlabanka Íslands sem greindi myntina. Peningurinn var líklega „sleginn fyrir Ismāʿīl ibn 

Aḥmad 892 – 907 eða Naṣr ibn Aḥmad 914 – 943. Þeir réðu Samanids 1 veldinu í Austur-Íran og 

næstu nágrannaríkjum. Peningurinn var sleginn af myntsláttunni al-Shash” (Bjarni F. Einarsson, 

2017a:21). Fram kemur í skýrslunni að þessi greining er þó sett fram með fyrirvara þar sem 

myntin er illa farin. Einnig fannst koparmen með gati en getgátur eru um hvort þetta gæti verið 

rómversk brons mynt (Bjarni F. Einarsson, 2017a:21; Bjarni F. Einarsson, 2017b:18) einnig gæti 

þetta verið mynt úr lélegu silfri og þá ekki rómversk (Bjarni F. Einarsson, tölvupóstur, 3. maí 

2019). Ein máð silfurmynt í sjóðum gæti líka hugsanlega verið greind sem rómversk (Bjarni F. 

Einarsson, tölvupóstur, 3. maí 2019) en það er ekki komið á hreint. Ef þetta reynast rómverskar 

myntir þá verða rómverskar myntir fundnar á Íslandi orðnar átta talsins. Síðan eru tvö myntbrot, 

annað er ógreint en hitt gæti verið af arabískri mynt (Bjarni F. Einarsson, tölvupóstur, 3. maí 

2019). Magn silfurgripa sem fundist hafa á Stöð benda til þess að þar sé að finna silfursjóð 

(Bjarni F. Einarsson, 2017a:25) og verður fundurinn flokkaður sem slíkur í þessu yfirliti. Skýrsla 

fyrir sumarið 2018 er enn óútgefin en upplýsingar um myntfundi 2018 fengust í tölvupósti frá 

Bjarna F. Einarssyni. Áhugavert verður að fylgjast með hvað mun koma út úr greiningum á 

þessum myntum. Þegar þetta yfirlit er skrifað er uppgreftri ekki lokið á Stöð og hefur rannsóknin 

fengið styrk samkvæmt vefsíðu Minjastofnunar Íslands fyrir áframhaldandi rannsókn 2019. 
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4. Úrvinnsla 

 

 Taka skal fram að myntirnar frá Mosfelli eru ekki notaðar til útreikninga þar sem upplýsingar 

um þær eru óljósar og hugsanlega óáreiðanlegar né eru myntirnar frá Kolkuósi með vegna þess 

að upplýsingar um þær hafa ekki gerst aðgengilegar við vinnslu yfirlitsins. Gætu þær því skekkt 

niðurstöðurnar, en Mosfells myntirnar voru aldrei greindar, heldur eru uppi ágiskanir um 

greiningu. Eina ástæðan fyrir því að þær eru í yfirlitinu er af því Kristján Eldjárn (1948) fann 

upplýsingar um þessar myntir og hafði þær með í sínu yfirliti. Vissulega er spennandi að velta 

fyrir sér hvort silfur Egils hafi fundist en þessar upplýsingar eru það óáreiðanlegar að ekki þykir 

rétt að nota þær í þessum útreikningum. Samtals fjöldi stakra myntfunda eru 18 myntir á 16 

fundarstöðum að frátöldum Mosfells myntunum og myntunum frá Kolkuósi sem ekki hafa gerst 

aðgengilegar við vinnslu þessa yfirlits. Samtals myntir í silfursjóðunum frá Ketu, Gaulverjabæ 

og Stöð eru 368 myntir eða brot úr myntum. Heildarfjöldi mynta frá víkingaöld á Íslandi er því 

386 myntir eða myntbrot. 

Samkvæmt töflu 1 sem birtist á undan yfirlitinu um myntfundi á Íslandi er hægt að sjá mjög 

skýra skiptingu á milli ára. Allir fundir fyrir árið 1995 eru lausafundir eða fundust í kumlum ef 

frá er talin ein mynt sem fannst á Þingvöllum 1920 en hana fann Matthías Þórðarson þegar hann 

rannsakaði þar tóft (Matthías Þórðarson, 1922:61). Áhugavert er þó að taka fram að þegar grafið 
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var í haugnum að nýju árið 2005 fannst bútur af gangsilfri (Adolf Friðriksson og fleiri, 2005:14) 

sem vekur óumdeilanlega spurningar um það hvort meira silfur leynist þar undir sverði þar sem 

svæðið var ekki grafið að fullu. 

Þegar dreifing myntfundanna er skoðuð út frá samhengi og fundarárum eins og sjá má á grafi 1 

þá sýnir það sannarlega að fundir í almennum uppgröftum aukast en lausafundum fækkar. Þetta 

tengist að öllum líkindum breyttum uppgraftaraðferðum og breyttum rannsóknarmarkmiðum 

nútímans þar sem fleira en bara mest áberandi hlutirnir eru rannsakaðir. 

Af 10 myntum fundnum fyrir 1995 fundust 2 í kumlum og ein við rannsókn. Allar hinar 7 

myntirnar eru lausafundir eða um það bil 70%. 

Ef við skoðum aftur á móti frá og með árinu 1995 til dagsins í dag þá eru 7 af 8 fundnum 

myntum fundnar í uppgröftum eða um 87,5% en þessi eina sem útaf stendur fannst við 

fornleifarannsókn á kumli. Til útskýringar, þá eru kuml einnig grafin upp við uppgröft en 

samhengið er annað. Þegar greftrun á sér stað eru hlutir settir með hinum látna, hvort sem þeir 

eru táknrænir eða ekki, en þegar gripir finnast við almennan uppgröft, til dæmis á byggingu eða 

ruslahaug þá er um að ræða gripi sem hafa glatast eða verið hent og ef mikið magn er af til 

dæmis myntum í almennum uppgröftum á víkingaraldar ruslahaugum eða byggingum má segja 

að myntir hafi verið algengar og í mikilli notkun. Hins vegar eru myntir ekki algengar á Íslandi í 
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víkingaraldarsamhengi og verður maður því að velta því fyrir sér hvað veldur, hvort það séu 

uppgraftaraðferðirnar, hvort silfurgripir hafi verið mun meira endurnýttir vegna verra aðgengis 

eða hvort myntir hafi ekki verið notaðar sem gjaldmiðill á Íslandi fyrr en mikið seinna. 

Myntfundurinn á Bjarnastöðum, sem er lausafundur, er mjög áhugaverður í ljósi þess að þar 

finnst mynt árið 1947 en Þjóðminjasafnið fékk ekki vitneskju um þessa tilteknu mynt fyrr en árið 

2002 (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2014:50). Möguleikinn á því að fleiri slík dæmi séu til er svo 

sannarlega fyrir hendi. Það að lausafundum hefur snarlega fækkað getur tengst því að flest allar 

framkvæmdir í dag eru gerðar með stórum vinnuvélum og minna með handverkfærum þar sem 

fólk tekur eftir því hvað verið er að grafa í gegnum. Einnig gæti verið að fólk sé minna upplýst í 

dag og hugsi minna um fornminjar, hafi kannski ekki tengingu við landið svo það skiptir það 

ekki máli hverju er verið að moka í burt,. Þess vegna mætti segja að eftirlit með framkvæmdum 

sé orðið mikilvægara í dag en það var áður fyrr.   

Þegar upprunalönd myntanna eru skoðuð má sjá að 

Noregur og Bretland (engilsaxneskar myntir) eru í meirihluta 

en þó má sjá arabískar, þýskar og norrænar eftirlíkingar 

engilsaxneskra mynta. Ein myntin er flokkuð sem 

norræn/ensk eftirlíking en það er vegna þess að hún er slegin 

á Bretlandseyjum af norrænum mönnum en hin eftirlíkingin 

var líkast til slegin á Norðurlöndunum. Einnig er vert að taka 

fram að allar stöku Kúfísku (arabísku) myntirnar sem 

fundust hérlendis voru gataðar og því líklega notaðar sem 

skartgripir. Stór hluti myntanna var gataður en 9 af 18 

myntum eru sannarlega gataðar, ekki er hægt að segja til um 

nokkrar þeirra, það gerir um það bil 50% af öllum stöku myntfundunum. Einnig er vert að taka 

fram að engin af Þingvallarmyntunum er götuð, í raun er myntin sem fannst 1920 molnuð en sú 

sem fannst 1999 er ógötuð og myntin sem fannst 2009 hafði augljóslega verið prófuð 14 sinnum. 

Hugsanleg skýring á þessu er sú að Þingvellir voru þingstaður þar sem menn gætu hafa þurft að 

borga sektir eða einhverskonar greiðslur og þar hafi myntir eða silfur sannarlega verið notað sem 

gjaldmiðill á meðan fólk notaði hugsanlega ekki silfur í daglegum viðskiptum heldur stundaði 

vöruskipti. 
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5. Hagkerfi víkingaaldar 

 

Til þess að átta sig á hvað er hægt að lesa út úr myntfundunum á Íslandi er gott að byrja á því að 

skoða hvað er búið að vera í gangi í nágrannaríkjunum þar sem myntfundir eru umtalsvert fleiri 

og efnið hefur verið rannsakað mun meira en á Íslandi. Rannsóknir sem snúa að mynthagkerfi (e. 

monetary economy) víkingaaldar eru almennt bundnar við mynt- og sjóðfundi. Skökk mynd af 

ástandinu getur komið fram vegna mismunandi lagaumhverfis nútímans þegar kemur að 

myntfundum. Williams (2011) vekur athygli á því að landamæri ríkjanna voru ekki eins á 

víkingaöld og þau voru í dag og lög um fornminjar og myntfundi eru til að mynda ekki eins í 

Danmörku og Svíþjóð. Munurinn er sá að í Svíþjóð eru mun strangari reglur um notkun 

málmleitatækja en í Danmörku. Lögin ýta í raun undir málmleitartækja fornleifafræði í 

Danmörku þar sem þeir sem skila fornminjum úr málmum til safnanna fá peninga fyrir það, 

upphæð ákveðna af safninu byggða á verðgildi málmsins sem hluturinn er úr (Dobat, 2013:708). 

Þetta getur valdið því að myntir sem finnast á svæðum sem áður tilheyrðu Danmörku eins og til 

dæmis á Skáni, þar sem stór hluti danskrar myntframleiðslu fór fram eru fluttar yfir til 

Danmerkur og jafnvel sagðar fundnar í einhverju dönsku héraði (Williams, 2011:340). Þetta 

getur skekkt til muna sýn þeirra sem rannsaka hvernig hagkerfið var á víkingaöld út frá dreifingu 

og myntfundum (Williams, 2011:339-340) en þó verður að teljast víst að myntfundir eru mun 

fleiri í þeim löndum sem leyfa málmleitartækjafornleifafræði eins og Danmörk og England. Ljóst 

má því vera að það er margt sem ber að varast í myntrannsóknum og vaflaust mikið sem enn á 

eftir að finna sem getur haft áhrif á heildarsýn manna á hagkerfi víkingaaldarinnar. Til þess að 

átta sig á þeim kenningum sem eru uppi um hagkerfið og skilja hvernig myntir voru notaðar er 

nauðsynlegt að skoða mismunandi kenningar en vafalaust vakna fleiri spurningar en svör við 

slíka athugun. Hér verður gefið örsnöggt yfirlit þar sem stiklað er á stóru yfir nokkrar kenningar 

til þess að búa til heildstæða mynd af þeim hugmyndum sem eru í gangi um myntir og hagkerfi 

víkingaaldarinnar. Eitt virðast fræðimenn þó vera búnir að sættast á en það er það að ekki sé 

hægt að tala um eitt eiginlegt hagkerfi á víkingaöld, heldur mörg mismunandi svæðisbundin 

hagkerfi og að fleira en eitt hagkerfi gat verið í gangi á sama tíma á sama stað (Williams, 

2011:337, Williams, 2007:207). 
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 Kenningar um hvernig hagkerfið þróaðist úr gjafa, stöðu og vöruskiptaverslun yfir í  

mynthagkerfi byggja margar á þeim silfursjóðum sem hafa fundist. Mismunandi flokkunarkerfi 

sjóða eftir mismunandi kenningum virðast þó vera sammála um það að silfursjóðir sem 

samanstanda af heilum gripum eru elstir (Askjem, 2011:180; Gaimster, 2007:123-124; Sheehan, 

2007:154-155); þá eru gripirnir táknrænir fyrir það að hafa haft not sem eiginlegir gripir sem fólk 

gekk með eða gaf sín á milli (Sheehan, 2007:154-155; ) og í sumum tilvikum voru myntir í 

þessum sjóðum en þá báru þær þess merki að hafa verið notaðar sem skartgripir (Askjem, 

2011:180). Síðan blandast gangsilfrið við og dæmi eru um sjóði sem samanstanda af blöndu af 

heilum gripum og gangsilfri, þegar gangsilfrið er komið til sögu þá er silfur hugsanlega farið að 

gegna breyttu efnahagslegu hlutverki (Askjem, 2011:180; Sheehan, 2007:155), að öllum 

líkindum eftir vigt. Síðan koma sjóðir þar sem gangsilfrið er ríkjandi og er þá algeng leið að líta 

á silfrið sem eiginlegan gjaldmiðil (Sheehan, 2007:156-167). Næsta skref í þróuninni eru svo 

sjóðir sem innihalda blöndu af myntum og gangsilfri en í þeim tilvikum eru myntirnar oft niður 

klipptar og mega því líklegast teljast einnig sem gangsilfur (Sheehan, 2007:151). Um miðja 10. 

öldina var verið að grafa niður sjóði í mest allri Skandinavíu sem innihéldu gangsilfur (Skre, 

2011:67). Svo koma sjóðir þar sem myntir eru ríkjandi en síðan hætta sjóðir að finnast og hefur 

það verið talið endurspegla hagkerfisbreytingar þar sem mynthagkerfi hefur verið komið á 

(Gaimster, 2007:124). Á 11. öldinni í Noregi finnast vart sjóðir sem ekki innihalda myntir og 

verður það að teljast vísir að því að myntir séu komnar í almenna umferð (Askjem, 2011:180). 

Þannig er líklegt að hagkerfið hafi þróast frá gjafa- og vöruskipta hagkerfi yfir í gangsilfurskerfi 

þar sem silfur var metið eftir vigt og stuðlað að þróuninni sem endaði sem mynthagkerfi. En eins 

og fram hefur komið er þetta ekki alveg svona einfalt því samfélagslegir þættir spila einnig inn í 

og þó að á sé komið myntkerfi á einu svæði þarf það ekki að þýða að á sé komið myntkerfi 

allsstaðar og þrátt fyrir þessar kenningar um innihald sjóðanna séu uppi þá fylgir mynthagkerfið 

ekki línulegri þróun frá stöðuhagkerfi (e. status economy) yfir í mynthagkerfi (Williams, 

2011:337). 

Williams (2007) fer yfir þróun myntsláttu og tengir hana og tilraunir til þess að koma 

myntum í umferð stjórnarskipulagi og stjórnarfarslegum valdaryfirlýsingum. Það lýsir sér til að 

mynda með því að þegar myntir hafa verið innleiddar geta stjórnendur (t.d. konungar) skapað 

hagnað fyrir sjálfa sig með því að stjórna genginu ef svo má að orði komast, þar sem að til að 
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mynda gangsilfur hefur minna verðgildi innan ríki þess sem slær myntirnar (Williams, 

2007:180). Myntirnar geta líka hafa gengt pólitískum eða trúarlegum tilgangi þar sem að sá sem 

lætur slá myntirnar er að senda skilaboð út í samfélagið með þeim merkingum sem eru á 

myntunum (Williams, 2007:180). Þess vegna voru myntir slegnar í höfuðið á konungum og oft á 

tíðum voru trúarleg tákn eins og til dæmis kross eða annars konar trúarleg tákn, á þennan máta 

hafa menn gert tilraunir til þess að festa sig í sessi sem stjórnanda, enda voru myntir og 

myntslátta tengd við konungsdæmi á þessum tíma (Williams, 2007:180).  Í Danmörku, Noregi og 

Svíþjóð voru gerðar tilraunir með myntsláttu fyrir árið 1000 e.kr en hvernig þær þróuðust var 

afar mismunand (Williams, 2007:177). Í Noregi byrjaði myntsláttan í smáum stíl og þar er ekki 

fyrr en komið er inn á 11. öld sem tala má um að Norðmenn hafi verið komnir á skrið í 

myntsláttu (Williams, 2007:177). Svíar byrjuðu framleiðsluna af krafti en þegar komið var inn á 

11. öld má segja að þeirra framleiðsla hafi verið að hruni komin. Danir hins vegar byrjuðu sterkir 

og viðhéldu sinni framleiðslu (Williams, 2007:177). Myntslátta þarf ekki að þýða að á sé komið 

mynthagkerfi (e. monetary economy) en þegar myntslátta hefst eru myntir slegnar úr silfri og 

silfrið er búið að vera í umferð í nokkurn tíma sem gjaldmiðill þannig að fólk þekkti verðgildi 

silfurs. Það sést vel í rituðum heimildum þar sem til dæmis Haraldur harðráði var þekktur fyrir 

að hafa slegið blandaðar myntir þar sem silfrið var ekki hreint og verðgildi þeirra mynta sem 

hann lét slá var ekki það sama og hreinni silfurmynta (Williams, 2007:178-179). Verðgildi 

silfurs og annarra góðmálma er þó ekki einhlítt., Silfrið hafði ekki bara eitt verðgildi eftir þyngd 

heldur var notkun silfurs fjölþætt og gegndi hlutverki sem skrautmunir sem fólk bar á sér til þess 

að sýna ríkidæmi sitt (e. display economy) (Graham-Campbell, 2011:29).  Ásamt því að vera 

notaðir sem skrautmunir voru silfurgripir notaðir í gjafir við tengslamyndun (e. gift/status 

economy) (Gaimster, 2007:126). Í hagkerfi sem þessu virðist það sem skiptir aðalmáli vera 

eignarhald á silfri, sama í hvaða formi það er, því ávallt er hægt að breyta því í gripi eða klippa 

niður til þess að nota eftir vigt. Þetta eru dæmi um mismunandi hagkerfi sem voru við lýði á 

sama tíma. Þegar að myntirnar bætast inn í þetta kerfi er ekki óeðlilegt að þær séu notaðar sem 

gangsilfur (e. hack-silver) og gerir þær í raun ekki að minni gjaldmiðli en myntir (Gaimster, 

2007:123, Williams, 2007:179). Þegar myntir eru komnar með fast verðgildi óháð því efni sem 

þær eru slegnar úr þá er komið á eiginlegt mynthagkerfi (Kruse, 2007:166). Stöðug mynthagkerfi 

virðast fylgja stjórnarskipulagi, vegna þess að til þess að koma á og viðhalda mynthagkerfi þarf 
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að vera nægilega sterkt stjórnarkerfi til þess að annast eftirlit og stjórnun flæðis og notkunar 

annarra gjaldmiðla (Williams, 2007:206). 

Víkingaöldin er tími breytinga á Norðurlöndunum og voru samskipti norrænna mannavið 

umheiminn einkunnar í formi vöruskipta (e. barter) (Williams, 2007:177). Ekki er þó hægt að 

segja að lönd eins og Danmörk, Svíþjóð og Noregur hafi öll fylgt sama mynstri, né heldur að 

sama efnahagskerfi hafi verið ríkjandi í hverju ríki fyrir sig, heldur virðist flest benda til þess að 

mörg kerfi hafi verið við lýði á sama tíma og gátu kerfi verið svæðisbundin eða bundin við 

ákveðna verslunarstaði (Kruse, 2007:172-173). Myntslátta virðist hafa hafist í Danmörku á 

verslunarstaðnum Ribe á 8. Öld. Þar koma fram myntir sem kallaðar eru sceattas af svokallaðri 

Wodan/Monster gerð (Metcalf, 2007:5). Deilur eru uppi um hvort myntirnar séu frá Danmörku 

eða Fríslandi (Malmer, 2007:14-15). Hvernig sem því líður þá eru myntir til staðar á 

verslunarstaðnum Ribe í Danmörku á 8. öld, hvort sem þær voru slegnar þar eða ekki. Þetta gæti 

verið dæmi um það að íbúar Norðurlanda hafi gert tilraunir til myntsláttu löngu áður en peningar 

urðu almennur gjaldmiðill á þeim slóðum. 8. aldar Wodan/Monster myntirnar frá Ribe eru þó 

hugsanlega undantekning frá því að vera ætlar til þess að koma á stjórnarskipulagi þar sem þær 

eru ekki gefnar út af ákveðnum konungum þá gæti tilgangur þeirra hafa verið eingöngu 

viðskiptamiðaður (Williams, 2007:186). Ef svo er þá er það undantekning frá því að myntir hafi 

aðallega verið notaðar í stjórnarfarslegum tilgangi nema myntirnar hafi verið liður í trúboði 

Karlunga sem sóttu á í suðurhluta Danmerkur á þessum tíma (Malmer, 2007:25-26). Líklegast 

þykir þó að myntirnar frá Ribe hafi eingöngu verið ætlaðar í viðskiptalegum tilgangi þar sem 

myntirnar voru ekki slegnar í höfuðið á neinum og táknin á þeim virðast mörg hver heiðin. 

 Skre (2011) hrekur hugmyndir þess efnis að á einum tímapunkti hafi allt í einu 

verið komið á mynthagkerfi og önnur kerfi lagst af. Hann færir rök fyrir því að í samfélagi 

byggðu á vöruskiptum nauðsynjavara sé yfirtaka málma og mynta sem gjaldmiðils ekki líkleg þó 

svo að silfur hafi sannalega hafið innreið sína í efnahagskerfið (Skre, 2011:71-80). Vöruskipti án 

silfurs héldu áfram að eiga sér stað en silfurviðskipti jukust til muna á víkingaöldinni (Skre, 

2011:83). Skre (2011) tekur nokkur dæmi máli sínu til stuðning en árið 1346 var verðgildi jarðar 

í Noregi gefið upp sem 32 kýrverð en borgunin var reidd fram með búfénaði, vaðmálum, smjöri, 

korni og fleiru sem hvert um sig hafði ákveðið verð sem kýrlag eða eins og kallað hefur verið á 

íslensku kúgildi. Annað dæmi sem hann tekur er frá 1626 þar sem peningur er keyptur fyrir fisk 
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(Skre, 2011:74). Þetta má líta á sem rökstuðning fyrir því að peningar taka ekki yfir sem einhliða 

gjaldmiðill og vöruskipti halda áfram að hafa gildi þrátt fyrir að mynthagkerfi sé einnig við lýði. 

Samhliða notkun silfurs, myntar og varnings sem gjaldmiðils byggðist á því að verð eða 

skiptigildi voru fastsett (Gullbekk, 2011:106). 

Útfrá þessu er hægt að lesa að á víkingaöld áttu sér stað breytingar á Norðurlöndum. 

Silfur kom inn í miklu meir magni, bæði sem gripir og myntir og öðlaðist hlutverk í hagkerfinu 

án þess þó að taka það yfir. Silfur varð þá eins og varningur í viðskiptum eða gjaldmiðill sem 

hægt var að nota á verslunarstöðum en ekki er víst hvort hægt hafi verið að nota það í daglegum 

viðskiptum manna á milli þegar fólk sem stundaði sjálfsþurftarbúskap þurfti að skipta einni 

nauðsynjavöru fyrir aðra (Skre, 2011:68). Þróun silfurnotkunar úr gripum yfir í gangsilfur og 

loks í myntir gerist yfir víkingaöldina en þó ekki á línulegan hátt og það gerist ekki eins og á 

sama tíma um öll Norðurlönd né með sama hætti innan svæða og ríkja (Malmer, 2007:24; 

Williams, 2011:337). Silfur og silfurmyntir  verða hluti af vöruskiptahagkerfi en hafa komið til 

vegna viðskiptatengsla við önnur ríki sem jafnvel voru komin með mynthagkerfi.  Kruse (2007) 

fer ítarlega yfir sögu kaupskapar á víkingaöld en líklegt má þykja að norrænir kaupmenn hafi 

komist í snertingu við mismunandi hagkerfi og kunnað að flakka á milli efnahagssvæða.  

Myntir voru ekki eingöngu notaðar sem gjaldmiðill heldur gegndu þær hlutverki í þróun í 

átti til skilvirkara ríkisvalds (Williams, 2007:206-207; Gaimster, 2007:125). Konungar á 

Norðurlöndum í samstarfi við kirkjuna komu á mynthagkerfi en með því má segja að norrænir 

aðalsmenn hafi verið að setja sig á sama stall og aðalsfólk annarstaðar í Evrópu (Williams, 

2007:206-207). Myntsláttan sem hófst á Norðurlöndum á 9. öld er nátengd ferðum norrænna 

manna yfir til Bretlandseyja en því er haldið fram að fyrstu myntsláttumennirnir eða þeir sem 

höfðu yfirumsjón með myntsláttunni í Skandinavíu hafi verið enskir, svo hafi norrænir menn 

tekið yfir og með tímanum breytt og gefið myntunum staðbundin einkenni (Kilger, 2011:260-

261).  
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6. Myntir á Íslandi – hvernig var silfrið notað? 

 

Spurningin sem leitast er við að svara hér er hvort á Íslandi á víkingaöld hafi mynt verið notuð 

sem peningur sem hafði fjárhagslegt gildi óháð efni (e. monetary economy) eða hvort myntir hafi 

gengt sama hlutverki og hver annar silfurbútur og haft verðgildi eftir vigt (e. bullion economy). 

Flest bendir til þess að silfur hafi haft verðgildi eftir vigt þó svo að fyrstu landnámsmennirnir 

hafi líklega verið að koma úr samfélögum sem voru komin lengra í notkun peninga. Ísland er það 

afskekkt að allar líkur eru á að Ísland hafi orðið eftir í þróuninni (Williams, 2007:177). Notkun 

silfurs var þó ekki óþekkt og sýnir það sig helst í þeim fundum sem hafa verið gerðir á Íslandi, 

bæði stökum myntfundum og sjóðunum. Hugsanlegar ástæður stöðnunar í efnahagslegri þróun á 

Íslandi geta verið stjórnkerfið og fjarlægð frá meginlandinu en eins og fram kom hér að ofan þá 

hafa myntir verið notaðar sem tæki í að koma á fót stjórnkerfi og festa í sessi ákveðinn 

stjórnanda yfir ríkinu. Á Íslandi varð annarskonar stjórnarfarsleg þróun eða allt þar til Íslendingar 

gengust undir Noregskonung 1262 (Óskar Guðmundsson, 2002:67). Dæmi um notkun silfurs í 

rituðum heimildum frá Íslandi geta gefið hugmynd um hvernig myntir og silfur var notað. Þó svo 

að heimildirnar séu ekki samtíma heimildir þá eru þær mun nær víkingaöldinni í tíma en okkar. 

Eitt vinsælt dæmi um silfurnotkun er úr Heimskringlu og fjallar um Eyvind skáldaspilli og 

borgun þá sem hann fékk fyrir að semja kvæði (drápu) um alla Íslendinga. William (2007), 

Graham-Campbell (2007) og Askjem (2011) hafa til að mynda öll notað þetta tiltekna dæmi:  

„Eyvindur orti drápu um alla Íslendinga, en þeir launuðu svá, at hverr bóndi gaf honum 

skattpening. Sá stóð þrjá penninga silfrs vegna ok hvítr í skor. 

En er silfrit kom fram á alþingi, þá réðu menn þat af at fá smiða til at skíra silfrit. Síðan 

var gorr af feldardálkr en þar af var greitt smíðarkaupit. Þá stóð dálkrinn fimm tigu 

marka. Hann sendu þeir Eyvindi, en Eyvindur lét hoggva í sundr dálkinn ok keypti sér bú 

með.“ (Snorri Sturluson, 2002:221-222). 

Í þessu dæmi er greitt í silfri, sem virðist fyrst hafa verið í formi mynta sem síðar voru bræddar 

og úr gerður gripur sem Eyvindur lætur svo höggva í sundur og kaupir sér bú fyrir. 
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Annað dæmi um silfurnotkun á Íslandi er úr Bandamannasögu, þar er talað um skjaldaskrifl og 

baugabrot sem er líkast til vísun í gangsilfur, en sagan fjallar á áhugaverða máta um hvernig 

silfur var notað í lagalegum tilgangi eins og til dæmis sektargreiðslum eða mútum. 

“ Þat fyrir yðr. Vil ek gefa hverjum yðrum eyri silfrs, er í dómi sitr, en hálfa mork þeim, 

er reifir, fyrir því at slík erumest nauðsynjamál, at eigi gangi illmenni þau yfir, er drepit 

hafa saklausa menn." (Íslensk fornrit VII, 2001:323-324) 

Dæmi um notkun silfurs eru þó nokkur í fornritunum en hvernig skrifað er um silfrið og notkun 

þess virðist benda til þess að það hafi ekki verið myntefnahagur í gangi, eins og dæmin úr 

bandamannasögu og Haralds sögu Gráfeldar sýna fram á. Í Bandamannasögu er vísun í 

gangsilfur og notkun silfurs sýnd í kringum lagalegar og samfélagslegar aðstæður á meðan í 

Haralds sögu Gráfeldar bútar Eyvindur niður silfurgrip, sem virðist upphaflega hafa verið í 

myntformi en var breytt í grip, til þess að kaupa sér bú. 

Einnig er oft tekið dæmið um hvernig Haraldur harðráði var þekktur fyrir að þynna út silfumagn 

þeirra mynta sem hann lét slá (Kilger, 2011:271) en það sýnir þá helst að fólk var mjög meðvitað 

um gildi silfurs. 

Þegar sögurnar eru ritaðar var langt um liðið frá víkingaöldinni og þær geta verið smitaðar af 

seinni tíma viðhorfum. Það er áhugavert að sjá í dæminu um Eyvind Skáldaspilli að peningar eru 

kallaðir skattpeningur. Að kalla myntir skattpening ýtir undir þá kenningu að silfur hafi ekki 

verið algildur gjaldmiðill heldur hafi það frekar verið nýtt sem greiðsla í ákveðnum tilgangi og 

lýsir breyttu stjórnarfari landsins eða tilkomu kirkju og konungs.  

Frekari sönnur má færa fyrir notkun silfurs sem gjaldmiðils á Íslandi en met hafa fundist í allt að 

20 kumlum á Íslandi (Kristján Eldjárn, 2016:411-413). Einnig hefur ein metaskál fundist að 

Kornsá (Kristján Eldjárn, 2016: 411-413). Hvort þessir gripir hafi verið notaðir í daglegum 

viðskiptum er erfitt að segja til um en hugsanlega í viðskiptum við kaupmenn sem komu til 

landsins. Heildarsýn íslenska víkingaaldarhagkerfisins getur þó breyst á svipstundu með frekari 

fundum en margt á en eftir að rannsaka.  

Silfur og myntir hafa vafalaust haft ákveðið verðgildi og verið notaðar á Íslandi en líklegt má 

þykja að vöruskipti hafi verið algengari viðskiptamáti.  
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7. Samantekt og niðurstöður 

Yfirlit yfir myntfundi á Íslandi hefur leitt í ljós 18 myntir á 16 fundarstöðum og 3 ( til 4 ef telja á 

Þingvallarmyntina frá 1920 sem hluta af sjóð) silfursjóði sem innihalda myntir. Spurningunni um 

hagkerfi Íslendinga á víkingaöld er enn ósvarað en líklegast er að vöruskipti hafi verið ráðandi 

sökum fjarlægðar Íslands og lélegs aðgengi að góðmálmum, ásamt annars konar stjórnkerfi en 

þróaðist á Norðurlöndunum og Bretlandseyjum. Hagkerfi víkingaaldar í Skandinavíu var ekki 

eitt eiginlegt hagkerfi heldur var víkingaöldin tími breytinga þar sem margskonar hagkerfi voru 

við lýði og hagkerfisbreytingar þróuðust með mismunandi hætti eftir landssvæðum (Williams, 

2007:207). Víkingaöldinni virðist ljúka þegar konungar á Norðurlöndum hafa náð að skipa sér í 

sama sess og aðallinn í nágrannaríkjunum en myntir virðast hafa verið notaðar sem tól til þess að 

koma á þessu stjórnarskipulagi (Williams, 2007:206-207). Til þess að hafa eiginlegan 

myntefnahag þarf stjórnarskipulagið að vera það sterkt að það ráði við að halda uppi 

kerfisbundnum reglum í kringum viðskipti og geti tryggt verðgildi þeirrar myntar sem gefin er 

út, óháð því efni sem hún er búin til úr. Út frá þessum upplýsingum er öruggt að segja að á 

Íslandi á víkingaöld hafi ekki verið kominn eiginlegur myntefnahagur þó svo að myntir hafi 

verið til og verið notaðar við ákveðin tækifæri, t.d.  í viðskiptum við kaupmenn, í bótagreiðslum 

á Þingvöllum eða eftir efni myntarinnar. 
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