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Figur a: I dag har Norge og Sverige flytende
valutakurser. Tidligere var flytende kurser et
sikkert tegn på sammenbrudd i valutakursregimet.
Figuren viser kursen på norske og svenske kroner
mot britiske pund sterling gjennom 200 år.

Figur b: Levekostnads- og konsumprisindekser
for Norge, Sverige, Danmark, UK, Italia og
Tyskland. Figuren viser ekstreme hopp i
prisnivået i forbindelse med kriger med (nær)
hyperinflasjon (Danmark, Norge, Italia). For
Tyskland begynner tallserien først i 1948.

Figur c: Norge har nytt godt av formidable
oljeinntekter de siste tiårene. Vi må helt tilbake til
første verdenskrig for å finne et tilsvarende sprang
i bytteforholdet. Sverige har ikke erfart noe
tilsvarende sprang i bytteforholdet de siste 200 år.

Figur d: Boligprisveksten i forkant av Kristianiakrakket i 1899 var formidabel, også hvis vi ser
utviklingen i et historisk perspektiv og
sammenligner med utviklingen i svenske
storbyene Stockholm og Gøteborg.

Figur a: I dag har Norge og Sverige flytende valutakurser. Tidligere var flytende kurser et sikkert tegn
på sammenbrudd i valutakursregimet. Figuren viser kursen på norske og svenske kroner mot britiske
pund sterling gjennom 200 år. Kilder: Bohlin (2010), Lobell (2010), Klovland (2004b)
Figur b: Levekostnads- og konsumprisindekser for Norge, Sverige, Danmark, UK, Italia og Tyskland.
Figuren viser ekstreme hopp i prisnivået i forbindelse med kriger med (nær) hyperinflasjon (Danmark,
Norge, Italia). For Tyskland begynner tallserien i 1948. Kilder: Abildgren (2009, 2017), Edvinsson and
Söderberg (2010), Muscatelli and Spinelli (2000), the Bank of England Millennium of data
spreadsheet, Klovland (2013, 2019 HMS III), Grytten (2004a, 2019 HMS III)
Figur c: Norge har nytt godt av formidable oljeinntekter de siste tiårene. Vi må helt tilbake til første
verdenskrig for å finne et tilsvarende sprang i bytteforholdet. Sverige har ikke erfart noe tilsvarende
sprang i bytteforholdet de siste 200 år. Kilder: Norges Bank HMS og Sveriges Riksbank HMS, Grytten
(2004b)
Figur d: Boligprisveksten i forkant av Kristiania-krakket i 1899 var formidabel, også hvis vi ser
utviklingen i et historisk perspektiv og sammenligner med utviklingen i svenske storbyene Stockholm
og Gøteborg. Kilder: Norges Bank HMS og Sveriges Riksbank HMS, Bohlin (2014), Söderberg, Blöndal
and Edvinsson (2014), Eitrheim and Erlandsen (2005)

